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والهرسكلبوسنلاا
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يصدرعناشىكتاب
الإسلاسالعالمرابطلا

لهريههكوالبؤشئةا

و!امؤحقائق

اكأصورخالدءأ

عشرةالرابعةالسن!661العددهـ-ا614لشو
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تقديم

الغزالىمحمدالشئلفضيللا

إننيأالمسلمننحنغبرنالأرضاظهرعلىمعذبونيوجدهل

حقاولا.دمناغيرمستباحادمااجدفلاالاقطارشتىفيأنظر

فمضواقصاصلابأنهالمعتدونشحروكانمااحقناغبرمهضوما

تعالى:تولهونذكرت.نهايتهالىطريفهمفي

قييهئونوآفتغتكغآفيلأتكغغنقغفئوننؤكفرواا!ينؤذ)

.201،:ال!اءأ!واحذةئنتةغقكم

النيوالقوى،الرديامنحينالناسأشجعيكونالجبانان

ماذااعقوبةأيةمننجاتهاالىمطمئنةوهيتقترتماتقترفنهاجمنا

عدمتقررالأممهيئةكانتاذاوالهرسكالبوسنةمسلموبصنع

العدوهذايملكحينعلىعدوهمبهيقاومونسلاحبأىامدادهم

المنيشان،مسلميحالفيوتأملوالجوأالبرفيالفتكوسائلكل

الضخمالروسيالجيشلضربهميتحركوالعدةالعددقيلنفرإنهم

البواسلالمسلمينهزلاءإن،وصواريخهودباباتهطائراتهومعه

خصمهمذاقأنبعدإلاأرضهممنشبراتركواوماالخوارقصنعوا

المجاهديناولئكالدامعتانعيايتبعتوقد.الهونعذاب

الهندوفيبورماوفيكثمبروفيالفلبينفيالشجعانالمسلمين

وشحرتالمتوحشونالفتانونهاجمهاأرضكلوفيفلسطينوفي
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شدبدالاسلامعلىحقدهم)ن،ا!ركةوقسوةالهجومبضراوة

الكرثمة:ا3ية1وتذكرت

اصثظاغواأ)ندبنكغغننمردوكنمخئقهانجئونكغررآئونؤلا)

.!ا!ا!ابت!أ:

وبعضهمالوئنيينالرومانوجهمنالكهفأهلالفتيةفرقديما

للاخر:بفول

ولن.يلنهغييئيعذوكنمآؤترخنوكنمغتكغعلرواانائفغ)

.،22:الكهد1،آنذا)زاففبخوا

ن)،اسودكتاباالحديثللاستعمارسجلالتا!لخأنوالواقع

الجنسوحئيةمعاكثرهمبادالأوانلواسترالباامريكاسكان

طالبايصبحوهوالبكرالأرضعلىاقبلانه،المكنشفالاوريي

بالالوفالفتكواسنطاعالاخرىالمغانموصنوف.والفضةالذهب

ونركشيءكلدونهموحاز،المساكينالحزلاولئكمنالمزلفة

الصلييمةاحقادورثواالمحا!رونوالمسنعمرونبتسولوناحفادهم

امتلاكهايريدونلاسلاماأرضفيمسعورينوانطلقوا،الفدبمة

ممثنعلةالآنوالمقاومةبشرامنعليهاوقنتراتمنعليهاماومحو

بنفلوهوأنيقعمايتابعواأنالاللامحملةوعلىكثيرةبفاعفي

منلآبائهموقعماوالأحفادالأبناء!لمحتى،القادمةللاجيال

المرحلةهذهعنالاصورخالدالاستاذكضهمافراتوقدااالمآسي

للاحداثسردهعنورضيت،البلقانفيالمسلمينجهادمن

لاالاسلامبمستقبليئصلوهو،جللالأمرانء.للوقائعوتصويره

قرنومنذ.اجمعالحالمفيبمستقبلهبل،وحدهاورلاشرقفي
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علىمصرونوالمهاجمون،البلقانفينارهالاتخمدوالمعارك

اتباعه،واسئصال،الاسلاممقاومة

الحربولكن،المواقعبعضكسبفياعداؤنانجحرلما

والتذكرةالتبصرةفيبواجبهمينهضواأنالأقلامحملةوعلىسجال

بعد.وسقبلمنالأمرولله

التوفيق.وليواللهعليناالاسلامبحقوفاءالكتابهذافليكن

لغزاليامحمد-القامرة
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الزجيمالزخقناللهيسئم

وتعالى:سبحانهقال

نإ!فؤينينكتم)نالآغتؤنؤآنتئمنخزئواؤلاتهئواؤلا)

الئاليىتجبنئذاليئفاالآثائمونجنلثتجثلةقرخائقؤنمسنفقذنرختجنكنم

الأييين!نججثلاؤاللةكن!قذاةينكغؤيئخذآفواال!-شاللةؤبغتتم

:ع!صانآدأ.!!انكايخرينؤبنحقآئواال!ينالقةؤييمخعن

وتعالى:شحانهوقال

)تى41لاقيغاللهتجيل!يخيانفوواتكغلمحل)ذآتكغناآفواال!بنأعلايا!

إلأالآنجرةبيالد!تياائخياةفتاغققاالآيخرةينالذئنهاباثخياةآرضييئمالأزفي

تضزوةؤلاغيركئمتؤماؤتج!بدذآبيفاغذأئائغلىيكغف!مرواإلأ!تببل!

لم.!3"3،:اليبةأ!!تديريثنيةكل!كتئؤاللةث!ا

وتعالى:سبحانهوفال

آخبازكنمونجلؤؤالمنايرينبنكنماننجايدينتغتغخنىؤتتبثوبخغ)

31،..أ!!!

وتعالى:سبحانهوقال

وتنتفنستبيلإاللإفنكملت!مفوانجيقؤلاءتذغؤنآتئنم!قا

قؤئايتبدذقتولؤاؤ)ناثفقرأةؤآتئماننييؤاتلةئفبهغنيخلت!ئقاننخل

.38،:أمحمد!!آثالكغيكوئوالائئمكثركئم

العظيماللهصدق
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تمص

م2991)بريلفيوالهرسكالبوسنةفيالمسلمينمأساةبدأت

اليوغسلافيالاتحادجمهوريةتفككفبعد-سنواتاربعقبلأي-

دولةوريتتاوأنهمااتحادهماالاسودوالجبلصربباجمهورشاأعلنت

وسلوفينياكرواتياجمهورياتأعلنتكما،السالقةبوغسلافيا

والهرسكالبوسنةجمهوهـلةأعلنت)نماولكن،استقلالهاومقدونيا

الانحاددولبعضمنوبتئسجبع-استفلالهاالمسلمةالغالبيةذات

تكالبتحتى-الاستقلالهذاأيدثالنيالمانياوخاصةالاوربي

المسلمينبحقفارتكبتالشرفوىالوليدةالمسلمةالدولةعلى

اغتصبوا،منوانحثصبواقئلوا،منقتلوافقد،!بشرية)سلخانة

.شردوامنوشردوا

إلىالحاضروفتنافيماسةبحاحةوالاسلامبةالعربيةالمكتبةإن

شهادةوتقدمهاحينهافيالأحداثنرصدالتيالونائقيةالكتب

المطبوعةأوالكئابأنالواضحومن.الحقبةهذهعلىللتاريخ

القديمةلاسلاميةاالعصورعبركانالذيالمؤرخبدورتفومالوثائقية

وأقوالالعامةوشهاداتالوجهاءبأقوالمستشهدالأحداثايسجل

الحكمة.وأربابالشعراء

اهتمواقدالمسلمونالعربكانإدا:القولمنلابدهناو!ن

بينلازالتسجلاتفيالرئيسبةونضاياهمالكليةحياتهمبتوئيق

كذلك-ذلككانإذا-ل!نسانيةبأهميتهالأممائرسالئهدتأيدينا

13
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منيقدمهفيمايقدمالذيالتوثيقمنهنيالىملحةبحاجةمازلناف!تا

.،والعظةالعبرةأفوائد

في(سهمأنعلىعزمتفقد،الوئائتىالكتابباهميةوإيمانا

هذافياعرضوسوف.والهرسكالبوسنةمسلميقضيةعنالكتابة

البوسنةفيالتاردخيللجانبمنهاياولالفصلوفيالكتاب

جذوروكشف،الصراعخلفياتعلىالضوءالقاءمعوالهرسك

.البلقانمنطقةفيالكراهيةخردطةودذور

تؤكدوالحاضرالماضيبينلمقارناتنعرضالثانيالفصلوفي

المستقبل.ونافذةالحاضرمرآةهوالماضيأنحيثالمعنىهدا

وبيان"المتحدة"الأممعنلينحدثالثالثالفصلوبأقي

تحتخاصة،مصداقينهاوانعدامالمسلمينبحقالفادحنقصيرها

قاموالذيالمتحدةللأممالعامالأمينغاليبطرسبطرساشرالى

.مشبوهبدور

فيالأوربيالغربياالموقفعنفيضحدثالرابعالفصلأما

بالقضيةمباشرةالمحنيةالدولموففعنيتحدثحيث،"البوسنة

معمتبادلةوثائقخلالمنالمأساةهذهاستمرارفيوالضالعة

المتحدةالولايات،روسيا،بريطانيا:وهي،الدولهذهسفارات

وعلى..مقدونيا،قبرص،اليونان،نيالماا،فرنسا،لامريكيةا

.الاسودوالجبل!ربياراسهم

العالميالنظامظلفيالانسانلحقرقالخاصالفصلودعرض

لأمراتعلق)ذاجوفاءوموائيقاعلاناتمجردأنهاوبيانالجديد

عندالتعاطفمناكبربقدريحظىالحيوانأنوكيف،بالمسلمين

14
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بتوثيقالفصلهذاونختم،المسلموالطفل،الانسانمنكثرالغرب

قضبةحولالعالميةالانسانحقوقمتظماتوتصربراتشهادات

إلىيكونماأحوجالدوليالمجتمعأنعلىوالتأكيد،البوشة

الجاهل!.فيالعربعرفهالذياالفضولإحلف

منالحربمجرميمحاكمةأنفيوضحالسادسالفصلاما

بالمحاكماتمفارنةالاسلاميالعامللرأيتهددةإلاهيماالصرب

وسردعرضفهي،الثانيةالعظمىالحربفيللنازيبنالسربعة

.الصربالحربمجرميمنلعددذاتيةلسيرةمختصر

حيثالأممىسرالفوبينمقارنةنعرضالسابعالفصلفيثم

موثقونسجيل،الدمارحيثاليوموسراييفو،لازدهارواالعمران

انه..والتعذيبلاعتقالاومعسكراتوالفنلىوالجرحىللمرضى

وسجلالبوسنةوقرىلمدندفبفانقريرانعرضثمااالرعبتقرير

.لدمارا

الانمانيالفكرأعداءعنالحديثفيتناولالثامنالفصلاما

المساجد،أئمةفيممثلاالاسلاميالرمزو)هانةالأمةذاكرةوافتيال

التيخاصةمنهاالتاريخيةالصاجدلعثراتمفصلاتقريراونورد

الاجراميالعدوانجراءمنالجزئيأوالكليالتدميرلحقها

الصربي.

المسلماتاغتصابعنحديتوفبهالتاسعالفصليأنيئم

هذهتعلوكانتحينمابالأمسالاسلاميةالأمةحالبينونقارن

حيت..،معتصماهوا5،أإسلاماهواأ:ثاتلاسنغاواالصيحات

وحال،الاسلامأعداءالطغاةأقدامنحتمنتتزلزلالأرضكانت

15
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جريمة-البشعةالجريمةهذهنجاهمبالاةاللاحيث..اليومالأمة

المنظمةالاغتصابجرائممنلأمثلةونعرض-الاغتصاب

منالشرعيبالموقفالفصلنختمثم..عسكريةأوامرباعتبارها

.الاغتصابوأطفالالاجهاض

.الكتابخاتمةتأتيثم

فيالمسلمبناخوانناعنيخففأننسألوتعالىتباركوالله

العملهذايجعلوأن،ظلممنويعانونهعانوهماوالهرسكالبوسنة

ميزانبهيثفلوأن،الكريملوجههخالصا-المقلجهدوهو-

.مأمولوأمظممسؤولأكرمسبحانه)نه..حسناتنا

الأصورمحمدخالد

16
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.الأولالفصل

لهلقنةوا..سقانا

الصراءخلنيات

المأساةصانع.-تيتو

البلقانمنطقةخرع!
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لبلقنة،ا"و"لبلقاقا"

،"البلقانا-

شرقيبخوبتوجدكبيرةجزبرةشبهعلىئطلقال!يالاسمهو

والبوسفورمرمرةوبحر،شرقاا،سودالبحرحدودها،أوررا

ونهر،غرباتيكيالأدرياوالبحر،جنوباايجهوبحروالدردنيل

شمالا.الدانوب

ستأراضيتوجد،االبلقانباسمتعرفالنيالمنطقةهذهوفي

السابقة،يوغسلافيا،بلغاريا،رومايخا،اليونان،البانيا:هيدول

أوردا.فيالتركيوالجزء

تقعالنيالمنطفةبهايفصد،"البلقانكلمةتردعندماف!نهولهدا

الإتحادتكؤنكانتالتيالدولالىبالاضافةالدولهذهفيها

والهرسك،البوسنة،تباكروا،صربيا:وهي،اليوكسلافي

.لاسوداالجبل،مقدونيا،سلوفينيا

،ا-"البلقنة

البلقانمنطقةشهدتهاالتيالداميةالحروبعلىاطلقمصطلح

نأالمصطلحابه!والمراد،وحديثاقدبما،الناهـلخمراحلعبر

ثم،مادائرةفيعادةتبدأأوربامنالقلقةالبقعةه!هفيالحرب

تنتجالماءفيحجركالقاءتماما،وتتشابكوتتداخلالدوائرتتعدد
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والثانبةالأولىالبلقانحربفيحدثماوه!ا،متداخلةدوائرت

الأولىالعالميتينالحربينفيوكذلك،م2191،1391عامي

اندلعتومنهاالصراعبؤرةهيالمنطقةهذهكانتحيث،والئانية

.الحربشرارة

ا،مقارنات5-

وبينالبلقانصراعفيا179عامبينوالمقارباتالمقارنات

وكذلكنفسها،تكونتكادالقوى.لهاحصرلاا199عام

الامبراطوريةكانهارالعثمانيةالامبراطوريةفانهيار،المواقف

الموقف،بانفجارايذاناالحالتينفيالانهباره!اكان،السوفيتية

يدخلانمنبدلا)ذ،الغرب:هذاهوالأساسيالفارقولكن

متواطئاالمرةهذهدخله،واضحةمباشرةبصورةالطائفيالصراع

جانبالىألمانيااندفعت)ذ،فاضحةولكنها،مباشرةغيروبصورة

العائد-روسباووقفت،الفاتيكانومعهاكرواتيافيالكانوليك

صرببا.جانبالى-الأرثوذكسيةالىالثبرعبةمنحدينا

ا"البريطانيالمضططىصربيا"-

أوائله-فيحدثلمامئابهالعنرينالقرننهاياتفيحدثما

ئم،أولايتصارعونوالكرواتالصرب-نفسهيعبدالتارلخوكأن

!المشاركةموففبريطانياتقفوكما،المسلمينضدالصرب

اما،أواخرهفيالموقفففىتقف،القرنأوائلفي"لامتاعبا

تيا.كرواالىفتنحازالمانيا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ئمانياتإلىيرجعوالمانيابريطانيابينالمصالحوتضارب

فيالألمانالأعمالرجالمنمجموعةنجحتحينماالماضيالقرن

للسكةخطلبناءام)9188العنصانيالخلبفةموافقةعلىالحصول

كمابغدادالىوصولالأناضولاإلىاسطنبولعبربرلينمنالحديد

معمباشرةيتصادمالألمافيالطموحهذاكان،مخططاكان

لأوسطاوالصرقالبلقانفيومصالحهاالبريطانبةأ،الاستراتيجبة

الافان.ج،أرللوردكتاببوضوحزلكعنوعبر،والهند

وعنوانه:،الصربيللجيشمستشارايحملكانالذيالبريطاني

يهددبغداد-برلينمروعانقرروفيه،البوابةحراس،أالصرب

الجغرافيموقعهايرشحهاواحدةدولةثمةوان،بريطانيامستقبل

هي:الدولةهذه،لألمانياالطموحملىالطريققطعبمهمةللقيام

صريما.

لافشالالبلقان!راعاتاذكاءفيكبيردورلهاكانبريطانياإن

فيالألمانيةالطموحاتلىاحباطبغداد-برلينحديدسكةخط

مهمة6"صربياكانتلذلك،مصالحهاوتأمينالأوسطالثرق

المانياحصارفيمخططهاركائزاحدىمنذئذاعتبرتهاحيثلبريطانيا

جماحها.وكبح

،الآنيحدثممامهماجانبالناتفسرالتاريخيةالخلفيةهذه)ن

كان،أوربافياقنصاديةفوةاكبرالىوتحرلهاالمانيانوحيدفبعد

كقوةصربياتبرزوأن،وفرنساببريطانياالمخاوفتستبدأنلابد

طيلةبريطانبااس!ممرتهوعليهراهتال!يدورهانؤديلكياقلبية

الأخير.الؤن
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مقصورةنعدلملأخيراالصراعفيأ"الاستراتيجيةوالمصالح

العاملبروزولكن،والاقئصاديةالسياسيةالهيمنةطموحاتعلى

بريطانبا.لدىالصربيالدورعلىمنزايدةأهميةأضفىالإسلامي

ا،وجنيفبارسىبيق5-

واليوم،البلقانأزمةلنسوية(0291)عامفيبارشىمؤتمركان

.الغرضلنفىجيفمؤتمرعاما)73(بعد

دولةإقامةمنلابدأنهالغربرأىالقرنبدايةفي

كانإقامتهاوأن،بتفكيكهاإلاحللاانهيرىواليوم،،"لليوغسلاف

.القرنهدافيالأخطاءأكبرأحد
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البلقاقكلالصراعخلفيات

جمهورلاتأكثرهيالبوسنة..!؟البوسنةعنتعرفماذا

أكثركانتالماضيوفي،وهدوءانواضعاالسثالسابقةيوغسلافبا

كلوفي،وففراتخلفاالنمساويالمجريلاتحادامحافظات

داخلجمهوريةاصبحتعندماحتى،تبحيةا!ئركانتالعصور

باسمهاوليس،والهرسكالبوسنةاعليهاأطلقاليوغسلافيالاتحاد

.،البوسنةأأيمنفردا

منالجزءهذاجعلالديالسببما:نتساءلقدولكن

وما13فجأةهكذاالدوليةالسياسةاهتماماتمقدمةفييوغسلافيا

اهتمامومحل2،اوربافيللاسنقرار،وتلقخطرمصدرإجعلهالذبما

1301الناتولحلفخاص

يظلسوفالبلفانمنطقةفيالمستمرللصراعتقيبمأيان

ذ)،الصراعهذاخلفياتاستيعابضوءفييتممالممنقو!ا

التقببمثمومن*الصحيحالفهممفاتيحتتوافرباستحصارها

التطوراتظلفيجديدمنالمنطفة،"بلقنةنتوقعواذ،الصحيح

البوسنةفيالدمويةالحربتشهدهاالتيالخطيرةالأخبرة

هذاتجعلموضوعبةمبرراتإلىذلكفينسنندانما،والهرسك

منالتوقعهذافيوننطلق،والواقعالحقيقةالىأقربلاحتمالا

أربع:أساسبةخلفبات
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الابراف!.الصفيةااولا

بالمثلثتكونماأشهالخريطةعلىتبدوالبومنةأراضيان

الثلاثة،الأضلاعمتساوييكونأنبكادوالذيالضلعينالمتساوي

التيمثلاكروانباعنخاصبنكلمتميزةيجعلهاالديالأمر

ماوهذا،جديلثكلالاستقلالعلىالحدوديةنركيبثهالاتساعدها

والكرواتالصرب-وكذلكالثانيةالحالميةالحربفيالألماندفع

والدبنبةالفوميةالاختلافاترفمالبوسنةضممحاولةإلى-اليوم

البوسنة.حولالصراعلاندلاعمصدرامئلالذيالأمر،والتارلخية

حدودفهي،دولةبأيةمفارنةمثالبةبحدودتتمتعالبوسنةأنكما

يفصلهاحيث،والتاريخيةالاثنوجراقيةالعواملمعتمشىطبيعبة

منسلسلةدالماوعن"درينا"نهر!رلياوعن)أونا!نهركروانياعن

انيرتفا!نهرتفريعمنطفةالأسودالجبلوعن،الشاهقةالجبال

بصراحةيعنيالبوسنةمنجزءاقتطاعف!نلذلك،جبليةوسلسلة

للىلك،البلدلهذاوالتاربخيةالجغرافيةالتركببةفيطيحيغيرتدخلا

عدممنحالةصيحدثالتركيبةهذهفيطفيفولونغييرأيف!ن

بامرها.النطقةفيالاستقرار

تطورتوقدللبوسنةالجنوبيةالوابةبمثابةفتبدوالهرسكأما

قيود،أوحدودبينهمانفصلانلايمكنبحيثالبوسنةمعونمت

التاريخيوبالتالي،الجغرافيوجودهمانلاحميفسرالذيالأمر

لسباسي.وا
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التارلضمة.الفف!ة.لانط

منجزءاالبوسنةكانتالرومانيالبونانيالعصرإبان

القبائلبداتالميلاديالسابعالقرنوفي،الرومانيةالامبراطورية

المحليينالسكانمعنمتزجأخذتالبوسنةدمنستوطنالسلافية

شرفي:تسمينالىالرومانبةالامبراطوهـلةنفسبموبعد،الأصليبن

ولكونهاولكن،البيزنطيةالامبراطوريةالىالبوشةضئت،وغربي

ادى)دارنهاأمرولمليففدالعاصمةالقسطئطينبةعنبعبدةمحافظة

المحليين.والكرواتالصربالأمراء

فيالآخذةالمجرالىالبوشةضئتعشرالثانيالقرنوفي

فيمرةلأولمسنفلةامارةأصبحتع!نمرالئالثالفرنوفي.الفوة

الملكبة.الىذلكبعدتحولتثمتاريخها

كانتعشروالخاسعشرالثالثالقرنينبينماالفترةوفي

.والاننعاشالاسنفلالعصرنعيشالبوسنة

)موخاتش"معركةفيوالنثبكالمجرعلىتركباانتصاروبحد

المسيحيةأورلاعنتمامامنفصلةالبوسنةاصبحت(1)526عام

الخلافةفواتوئمكنت،نفسهافبينايهددونالأتراكاصبححيث

شبهتجاهغرباالامتدادمنالفاتحمحمدالسلطانبقيادةالعثمانية

والهرسك،والبوسنة،صربياجمهورلاتلتضمالبلقادجريرة

الربعحتىاينمرالذيوهوالضمكرواتيا،منوجزءا،ومقدونيا

روسيابينجدبدةحربنشبتحيتعشرالناسعالفرنمنالأخير

شنتهاالتيالحربهذهأنالا،(و)1878()1877عاميوتركيا

علىتعدلمالتركيالاستبدادنيرمنالسلافحمايةبزجممروسيا
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()1878عامففي،والمعاناةالضغوطمنبالمزيدالاالبوسنةشعب

شعبوقاوم،اليهاوالهرسكالبوسنةضمالنمماويةالمجرقررت

سوءالىأدىالضمهذاأنحيث،عنيفةمقاومةالاجراءهذاالبوسنة

النواحي.كافةمنالشعبأحوال

المجرإلىوالهرسكالبوسنةضمكان(091)8عامحلولومع

المقاومةحدةخفتأنبعدخاصة-رسميأكاملأضمآالنمساوبة

قائممحدودذانيحكمسلطةالبوسنيينمغمع-الاحتلالضد

شاعالريففيمنتخبمحليمجلسوهو"الزيمسننو"أساسعلى

..البلثفيةالثورةقبلروسيافي

أولولدى،الوضعهذاعلىسنواتيستنمرتكدلمولكن

82فيفرديناند(تسوج)ابرتسجيرالنمساعهدوليبهايقومزلارة

وهوعاماا9عمرهيتحدلمصربيشابباغتيالهقاما419يوليو

الأولىالث!رارةهيالحادثةهذهوكانت،"بريتمسبباجافريلو

علىجديدمننبرزالبوسنةجعلتوالتياياولىالعالميةللحرب

)المعكردورفيالدوليالمسرحعلىوتظهرالدوليةالسيإسةسطح

.االأوربيلاستفرارالصفو

)مملك!قبامعنالإعلاننما189ديسمبرمنالأولوفي

وكرواتياسلوفينبا:ضستوالتي،والسلوفينيينوالكرواتالصرب

منوقسماوصربياوالهرسكوالبوشةلاسوداوالجبلودالماسيا

إلىالقوميةالنزاعاتعادت،المملكةقياموفور،لكن،مقدونياا

تهئةعلىبعدفيماعملتالتيالاستقرارعدمعواملكأبرزالظهور

هذهأدتبل؟الحرجةالأوقاتفيالدولةداخلالئاحنمنمناخ
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والذويانالتحللمعهاأصبحلدرجةأهليةحروبقيامالىالنزاعات

الخصوماتلحلوالوحيدالأمثلالخياربشكلللدولةالنهائي

المشتركة.العرقبة

فبدرالبةجمهورلةيوغوسلافياأصبحت5491ديسمبروفي

ملوكآخرابيتر،اقصاءإئروذلكالسوفياتيالنمطعلىدستوراتتبنى

.م4491الحكمعنيوغوسلافيا

اتينوا،عهدفيالتاليةالحقبةالىالتاليةالصفحاتفيعودةولنا

العثمانيالنفوذانحسارومنذالمسلمينأنإلىالأنظارنلفتولكننا

الداخليةالعرقيةالنزاعاتلكلاياولىالضحيةكانواالمنطقةعن

المطلقهلالتجامنكنيراوعانواالخارجيةوالمصالحوالأطماع

كببرةبأعدادحدامما،والننكبلللتفنبلعرضةوكانواحقوقهملكافة

نركيا.تجاهباشرفاالهجرةالىمنههم

العرقية.الضلفية،ثاللأ

الحبنبينتندلعكانتالثيالمريرةالحرقيةالنزاعاتتكنلم

الع!ئريناتفياندلمتالتيوتلك،والصربالمسلمينبينوالآخر

مستفبلبأيتبشر-تكنلم-والكرواتالصربلينالقرنهذامن

كانالنيوالهيمنةالتوحيدمحاولاتظلفيالبلقانلمنطقةزاهر

.لأنوىواا!برالطائفةباعتارهماليهايسحوذعادةالصرب

المجموعاتعلىمباشرةسلبيةأثارالنزاعاتلهذهوكان

وكانت،خصو!اوالهرسكالبوشةوفيعمرماصرببافيالمسلمة

المسلمينأذوالكرواتالصربلدىالصائدةالنظرة-ولازالت-
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الاستشهادويمكن،طردهميجبوافدونأتراكالمنطقةهذهفي

2591عاماليوغسلافيةالوطنيةالجمعيةفيوقعتبحادثةذلكعلى

وفدقدمهاعتراضعلىبالردالكرواتالوزراءأحدقامعندما

وصرامة:بحدةقالحيث6آن!اك"اليوكسلافيةالاسلامية"المنظمة

القلبلةالكلماتهذهوتعبر،"11آسباالىارحلوا،الأنراكايهاأانتم

الصرب،الرحىشقيبينللمسلمينالحقيقيالوضععن

.والكروات

اليوغسلافيلاتحاداحققهالذيالسياسيالاستقرارمنوبالركم

المشتركللعاملافتفارهفإن،ناريخهمنالمراحلبعضلي

المختلفةالعرقيةالقومياتتوحيدأساسهعلىيمكنالذممماالوحدوي

مجموعةعشرينمنيقربمماتتألفاليوجمسلافيةالشعوباناذ-

بروزفيسبباكان-رئيسيةوطائفيةدينيةتجمعاتستالىمصنفة

دائمة.بصورةالمختلفةالطوائفبينمشكلات

والكرواتيةالصربيةالمصالحكانتالسياقهذاضمن

مرالنيالأحداثمسيرةفيوالمؤنرالحاسمبالدورتقوموالسلوفينية

التوتراتمنللمزيدمولدادىسريعبمثكلوتتحولالاتحادبها

الأطراتبينالمسلمينوضعوكان؟المنطقةفيوالنزاعات

العئمانيالانسحابمنذوضعهمهوهدابل،للغايةبائساالمتازعة

.1291عامالبلقانجريرةشبهعن

نأوهوعاماستتماجالىالوصوليمكنناسبقماطىبناة

تنتهيلنالمخنلفةالبوكملافيةالثحوببينوالتناقضاتالخلافات

البلقانصراعاتأنذلك،والهرسكالبوسنةفيالحرببانتهاء

جزئبة.دائمافهي،حلولثمهكانداذا،الحلعلىدائمااستحصت
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الدينية.الحلفية،ر!ا

نأجلاءلنايتضحمتكاملةشموليةنظرةالقضيةالىالنظرعند

بينوالمواقفالصراعاتنوجهفيا!برالأثرلهكانالدينيالبعد

لأزمةاخلالبوضوحذلكويبدو،والمسلمينوالكرواتالصرب

الكنيستينف!نوالكرواتالصربي!نللصراعفبالنسبة،الحالبة

السباسيةالعوامللكافةوتجاوزا-نربانوالكانوليكبةالأرثوذكسية

الديالببهووهذا،بيهمامذهبياصراعاتمئلالحربهذهأن-

منذالصربالمجرمينتألمدإلىالصربيةالأرثوذكسيةبالكنبسةحدا

تكونأنوألمانياوايطاليابالفانيكانحداذانهالببأنكما،البداية

وكرواتيا.سلوفينياباستقلالاعترفتالتيالدولاوائلمن

ولاشك،كثيرأا؟لرالدينيالبعدهذاف!نالاسلاميالجانبوفي

والهرسكالبوسنةفيالمسلمينمعالمسلمةالشعوبتفاعلفي

الصليبيةالحروب)حياءالىالغربفيالنداءاتتعاليظلنيخا!ة

العدوهو-العالملقيادةالذانبةبقونهالمرشح-الاسلامولاعتبار

.للغربالجدبدالفدبم

الدبنيةالروحأنتهوينأونهويلدونالقوليمكنولهذا

لأطرافابيندينيوجودأوخطرأيمنالثخوفبمشاعرالشبعة

اضافةالمنطفةاستفرارعدمفياساسبآعاملآستظل،المتصارعة

نتناولوسوف..السياصيوالاختلافالاقليميالنزاععواملالى

الدبنيةالخلفيةمظاهربعضالتفصيلمنبشيءالتاليةالصفحاتفي

.البلقانفيللصراع

92http://www.al-maktabeh.com



)االمأساةصانع..تيتو

ا؟والهرسكالهوسنةتمنىما!ا

مشتق،الأول:جزءينمنالاسمهذاوالهرسكالبوسنةأخذت

فيبالأولألحقفقدالئانيالجزءاما،"إالبوسنةالبوسنيانهرمن

،،فوليكستيفن"هرسكالدوقحكمفترةبعدعشرالخاصالفرن

ليوغسلافيا،العامةالمماحةمن%02تمئلوالهرسكوالبوسنة

منأما،صربياالرقومن،كرواتياوالغربالثمالمنبهاوتحيط

.للصربالموالبةالأسودالجبلفجمهورلةالجنوب

بجمهوريةيعرتكانماوسطوالهرسكالبوسنةجمهوريةوتقع

ملايمنخمسةوالهرسكالبوسنةفيالسكانعددولبلغ،بوغسلافيا

مجموعمن5%ةالمسلمونيمثل،ام769تعدادحسبنسمة

%17وألكروات،03%فبهاالصربسكانيبلغبينما،السكان

.اخرىقومياتوالباقي

بالنسبةالعظمىالغالبيةيمثلونالمسلمينأنذلكمنهـشضح

نسمةمليوننصفيقطنهاالحاصمةوسراييفو،الأخرىللطوائف

مدينةتصبحولمابلجراد"بعدواهمهاالبلقانامدنأكبروهي

بينمااقصريعنيواسمها،م4621منذالاالحاليبالمعنى

..االمروج
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،الماساةصانع

حكماتيتو"توليبعدوالهرسكالبوسنةأزمةتصاعدت

هوالطاكيةهذاأنالكثيرونلايعلموقد،م5391عاميوغسلافيا

فقد،البوسنةفيبالمسلمينلحقتالتيوالمصائبالبلاءرأس

ماعكسالأجنبيةالصحافةوتقريعانتقادمحللهممعاملنهكانت

الحربيةالدوذمنعددصحففيومديحترحيبصيجدهكان

مثلا.كمصر

العالمفيصورتهلتحسينالذهيةفىصتهمصرفييجدتيتوكان

بعتبرهكانالذيالناصرعبدجمالالرئيىحكمابانالاسلامي

نهرو.لالجواهرالهندكلاللزعيمبالنسبةالأمركما،خاصأ!ديقا

يرغم-يوغسلافبامفتيسبايتشحمدييقولكما-نبتوكان

كاننفسهالوتتوفي،الأرضفيووجوههمالشرعلىالمسلميهن

ينتقدكانأنهرغم،يكونماكأفضلبلادهفياليهوديةالأقليةيعامل

بلادهلتستفيدبلجرادراديومنناريةبياناتفيالصهيونيالكيان

بالرئبسعلافنهنينووثقالناصرعبدوفاةوبمد،العربمنتجاربا

وجدلأنهظهرهلهأدارثم،ديفيدكامبمعاهدةتوفغحتىالسادات

والاسلامي.العربيالعالمفييوكسلايخامصالحأمامعقبةالمعاهدة

اتيتوا"الناصروالصكعبكجمال

المسلمبنتسومأنكصحيحهل:يوماتيتوالناصرعبدسأل

انهم،مسلمونبوغسلافيافياليس.بيفينتيتورد3العذابسوء

يكونأنيمكنلاالدينأنفيمعيتتفقوانت،قوميةلايمثلون
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صربانوا!!ديناالموجو!ونفالمسلمون،بذاتهاقائمةتومية

11،العنمانيالحكمظلفيللاسلامونحولوا

للصربالحاليالرئبسمبلوسوفبتشسلوبودانأنوالوفى

ب!خلاصهـلطبقهاا!وة!ذهمنهماكليؤمنكاراديئىو!نيعئه

الخمسالجمهورياتبكلالصرببةالأقلباتإمدادتملدلك،ونفان

الصرببداولما،والقلاقللاضطراباتا)شعالليئولوابالسلاح

بولسيوحناتدخلهنا،ويدمرونهاالكاثوليكيةكرواتا!!قفون

لووتادتها!رلياعنالرحمةسينزعانهوقالالفاتيكانباباالنالي

.البابويوالوعيدللتهديدالصربورضخ،كيهمفياستمروا

الاسلامىاالهباق

ضدالصرباشعلهاالتيالضروسالحربهذهسببماولكن

للمسلمين؟الشديدوالبغض،الدفينالحقدهذاشبوماالمملمين

ألفهكنابفيالتساؤلهذاعنالاجابمنجزءانجدانيمكن

ب"البيانوعنونهبيجوفيتش!عزتعليالبوشيالرئيسعاما23فبل

أورلايهددخطراكبر0791عا!تيتواعتبرهالكتابهذا،االاسلامي

منالمسلمبنيضمإسلاميعملمبثاقيمئللأنه،والشبوعبة

!دوروفور،متكاتفوثيقاتحادفيالمغربحتى)ندونبسيا

غباهبليدالقاءهببجوفيشعزتعلياعنقالتمالكناب

الشيخمنبا!ئمهروفاتهقبلالناصرعبدجمالسمعوقد،السجون

عزتعليوتعذيباعتقالعنالاوقافوزيرالباقوريحسن

وعندما،عنهالافىاجفيتيتومفاتحةالرديسمنوطبليجوفيتش
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!ذا)ن:لهقال،الأمرهذاتيتو"اا"صديقهمنالناصرعبداستوضح

لماذا:سألهثم،عندكمالمسلمينالاخوانتنظيممناخطرالرجل

ممرفيأفكارهيحملونممنالموقفنفىتتخذوأنتلهتتوسط

ا!الزعيميدفيواسقط..

بمحاولاتهوالهرسئهالبوسنةفيبالغأخطأارتكبقدتيتوكان

والكرواتالصربمنكببرةأعدادوثوطبنالسكانبةالنركيبةتغبير

نتائجلهاكانتالني2اعمالهمنكانتكذلك،المسلمينمناطقفي

.والكرواتالصربمنالمسلماتتزويجتشجيعية

التركببةئوازناختلتيتوبهاقامالتيالأعمالهذهوبسبب

منساحقةأكلبيةتضمكانتالتيوالهرسكالبوسنةفيالسكانية

الأرثوذكسالصربمنكبيرةأعدادبينهماصبححيث،المسلمين

يوغسلاديافيالوضعاشمرتيتووفاةوعفب،الكانولبكوالكروات

وصقدونياكرواثيااعلنتحنىالنياراتفيهاتنفاعلبسبطةزمنيةفنرة

92ففي،والهرسكالبوسنةعلىالدوروجاء،اصتقلالهاوسلوفينيا

الصربالسكانعارضهالبوسنةداخلاستفتاءجرىا299فبراير

وأعلن،والهرسكالبوسنةلاستقلالالأغلببةبتصويتوانتهى

الحرةالعزبزةالحباةفيحقهمانالمسلمونوشعررسمباالاستقلال

ملىبشدةتهببداتالحريةنسماتأنوخاصة،حانقدالكريمة

ماعداللجميعمتاحةفالحرية،مخدوعينكانواولكهم،المنطقة

بانيتنادونمنالغربفيهناكإنبلأخرىفئةلأنهمالمسلمين

أوربا.مناس!مصالهويجبللغربا!برالعدوهوالاسلام
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البلقاقمنطقةخريطلا

هذهكانتسواءالنواحيجميعمنأورباالصراعاتنحاصر

ثدورالنيتلكهيأخطرهالكنحضارلةأمقبليةأمدينيةالمراعات

وأمناستقرارمنلتنالوالتوسعبالامتدادوتنذريوغسلافيافيحاليا

الحربهدهوتسمم.البلقانمنطفةباسمالمعروفةالمنطقةدول

أجواءبالمسلمنلارئوذكسواثولبكالكافيهايصطدمالنيلأهليةا

ومعالداخلفيللكراهيةخريطةيرسمربما..باسرهاالمنطقة

الأوروبيةالدولمعوعلاقاتهاالدولهذهمستقبليحددربماالخارج

لها.المجاورة

"ا-الصرب

ذإأورولاووسطشرفيفيالمنوقعةالانفجارنقطةالصربتعد

يغيرممااالعرقي)التطهيرسياسةيمارسونالجمهوريةهذهقادةأن

ضدالأبدانلهاتقشعرومذابحبشعةمجازرارتكابمفهومهمفي

الصرديةفيروالمجموعاتالقومياتمنوغيرهمالمسلمين

.لأخرىا

منالارئوذكسالمسيحيينمنوهمالصربيونهؤلاءأدينوقد

بواصلونولكنهم،واسعنطاقعلىالدوليالمجتمعجانب

فيوالرومانييناليونانبينباستثناءللجميعوعداوتهمكراهيتهم

.الروسالىاضافة،لهمالمتحمانالحليفانوهماالخارج
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والكرواتالصربببنتاريخبةعداوةهناكف!نالداخلوفي

العالميةالحربخلالالالمانلصالحبالحمالةالصربيتهمهمالذين

ينجمعتالتيالوطيدةالعلاقةالآنحتىالصرببن!ولم.الثانبة

.فترةخلالاخرىجهةمنوالألبانوالأتراكجهةمنالكروات

العثمانية.الخلافة

التيالقوميةبالمشاعرمليئةعنصريةافكاراالصربيونويحمل

بأسرها.المنطقةبتصرفاتهميهددونصربيملالمن8بينتجمع

للصربالتاليةالخطوةأص!بحث!)ذا.4191عامفيحدثمثلما

مسلمةألبانيةاغلبيةتقطنهالذيكوسوفولاقليمأالعرقي"التطهيرهي

نا)ذ.النطاقواسعبانفجارمهدداسيكونأوروباوشرقجنوبف!ن

ويجرهاألبانياحفيظةيثيرقدألبانيمسلممليونيلنحوالصربايذاء

وبلغارلامقدونياابضافيهانتورطالبلفانمنطفةفيشاملةحربالى

رئيسهمبقيادةالاساسفيالصرليونويهدف.واليونانونركيا

قبضتهمفرضاعادةالىسيفيتشميلوسلوبودانالدكناتور

وأوامرتوجيهاتالجميعينفدبحيثيوعسلافياعلىوسيطرتهم

الصربية.الاكلبية

2-البوسنة.

قوموهمسلافيةاصولمنإلوسنةفيالمسلمونينحدر

نأورغم.معاملاتهمفيالشديدبالتهذيبويتعيزونعتمدنون

دولبأنهاوكروانياسلوفينباجانبالىدوليابهامعنرفالبوسنة

إلىتصلنسبةوجودبسببعديدةمشكلاتتواجهف!نها،مستقلة
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العرفي،التطهيرإمخططينفذونوهم.الصربمنسكانهامن34%

منمسلمألف009عنلايقلمااضطروقد،بثععنصريباسلوب

التيالمذابحبسببالبوسنةمغادرةإلىمسلممليونرا9اجمالي

الصرببة.الفواتنرنكبها

2-كوسوطو،

وهمالبانيامنأساسافادمونكوسرفوفيالمسلمينمعظم

صربيةأرضاكوسوفوتعتبرالتيالصربيةالقواتبطىيخشون

بالخوفللشعورالكايخةالأمبابكوسوفومسلميولدى.خالصة

.لاكراهباوأراضحيهممنازلهمفقدالأمن

لعدخاصة،كوسوفولأهاليبالنسبةمحدقاخطراالحربوتبدو

داخلالذاقيبالحكمكوسرفوتمتعورغمالبوسنةأنحاءتدمير

.9891عاملياليهاالصربضتهافقدالصربجمهورية

يعبثمونالذينالألبانالمسلمينمنكوسوفوفيالسكانوأغلية

منذعرحالةفيوهنمأعوامأردعةنحونذالعرفيةالاحكاممنحالة

سنؤديوأنهاالصربيةالقواتتمارسهاالني،الحرقيأالتطهيرسياسة

منهم.الألوفعراتمقتلالى

،-سلوطينياا

منحالاأفضلبانهميشعرون،شخصمليرنافيهايعي!

يحتقرونسبلوفبنيافأهالي6.الأخرىالجمهو!ياتفيجيرانهم

يثعررهمفيوالسبب.العداءالصرليونويناصبهم.الكروات
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فيتتركزبوغسلافيافيالغربيةالاستثماراتمعظمأنهوبالنميز

الصربحفيظةيثيرمما"البلقانأسويسراباسمتعرفالتيسلوفينيا

.الأولالمفامفي

5-كرواتيا.

تقلبديبشكلالصربيينيحتقرونالكاثوليكمنمستقلشعب

لينالمشاعرتحولتوقدأالبلقان،بدائيوأنهمعلىاليهموشظرون

كلاتهمعندماالثانيةالعالميةالحربخلالالكراهيةالىالجانبين

.الألمانلصالحبالعمالةالآخرالطرفينمن

حتىكرواتيامنجزءااحتلواالذينالايطاليينالكرواتيكرهكما

الحربلصالحباقتصادهمالكرواتضحىوقد1878عام

الأموالجميعضخوتم.النقيلة!ناعاتهمبنأمبموقاموا،ونمويلها

البوسةفصلعمليةولتمويلالحربآلةلصالحالصناعةعنالناتجة

.الصربعنوالهرسك

المجرا-6

الضخمة،هابسبورجامبراطوريةمنجزءاالسابقفيتعدكانت

واصبحت،عشرالسابعالقرنانهايةفيالأتراكمنانتزعتوقد

الأولى.الحالمبةالحربنهايةفيجمهوربة

مؤيدةوهي.الثديدالعداءالصربجمهوريةالمجروتناصب

الصربمناللاجئينتستفبلانهامنالركمعلىبفوةللكروات

أنويمكن.لاجيءألف05تأوي)ذ.سواءحدعلىوالمسلمين
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ضدالانتقاميالردتخشىأنهاغيرالصربلمواجهةالمجرتحرلا

الذيفورلغودينااقليمفينسمةألف004تعدادهمالبالغالمجريين

اليها.الصربضمته

ألبانياا-لأ

وهيطاحنةمالبةأزمةمنوتعانيمسلمةاغلببةذاتالدولةهذه

ولكنها.احدضدحرباتشنالتيبالدولةنفسهالوقتفيليست

إذاكوسوفواقيمفيالألبانالمسلمينلحمايةثتدخلأنيمكن

.بسوءالصربيونلهمتعرض

نظراجيرانهاتخشىوهيتا!لخياالمعزولةالدولمنوألبانيا

ديمقراطيةحكومةقباممنالركموعلى.وبينهمبينهاالثروةلفارق

مستعدةتبدوف!نهافيهاالشيوعيالحكمانهاءبعدتيراناالعاصمةفي

العسكرية.امكانياتهالمحدوديةونظرانفسهاعنللدفاعفقط

8-ل!ماليا.

حاربففد.المنطقةفيوالحروبالصراعاتدولةرومانياتعد

كانتالذينوالمجريينالنعساويينضدعام003لمدةالرومان

.الفتراتمنفترةفياوروباانحاءتودامبراطوريتهم

الدوليةالعفوباتاختراقيحاولونف!نهم،اليونانيينومثل

لها.المتنوعةالساعداتتقديمطريقعنالصربعلىالمفروضة

.الأسودالبحرالىونصلالصربمعرومانياحدودوتتجاور

وانضمت-عنهممعلنهوكما-كوسوفوإقليمالصربكزىلاذا
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هناكفسنصبح-والمتوقعالمرسومالمخططوفقرومانياالبهم

الجبالناحيةمناحداهماالبلقانفيستفنحانللفتالجبهئان

.اافائماحتمالوهذا،ألبانياجهةمنوالأخرىالرومانية

بلفادباا-9

إلىالجانبينبينالصراعويحود،للأتراكتاريخيوناعداءأهلها

9891عاموفي.لبلغارلاالنركيالغزوفيهتمالذي5913عام

فيالتركيةالقوميةذويمنشخصألف003نحوبلغا!لاطردت

الابعادذاتالجماعيوالابعادالطردعملياتاسوامنواحدة

الثانية.العالميةالحرباعقبتالتيالفترةفيالعنصرية

واعمالصراعاتنشوبولكنمستئر،بلغاربافيوالوضع

ويكرهونللغايةدقراءوالبلغار.مستبعداليسأمرمفاجئةعنف

بأسرهاالمنطفةتفجيريهددمحئملاخطراباعئبارهمالصرب

النقدصندوقمنالفروضمنالمزيدعلىالحصولبلغارياوتحاول

الدولي.

مقدونبا.علىوالبونانبونالصربيونبسيطربألابلغارياونهتم

مقدونياعلىللسيطرةالحاليالقرنخلالمراتثلاثحالىلوافقد

.الئلاثالمراتهذهمنمرةكلفيوخسروا

،اليوناق-01

فيتورطتولكنهاالأرثوذكسمنأكبيةذاتالاكريقبلاد

العصورفيالعثمانيون.علبهمسيطرانمنذالأتراكمععداوة

وتضع.1827عامفيمجددااليوناناستقلتوقد.الومطى
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يثيرقدهذاولكن،البانياوجنوييمقدونياعلىحالباعينيهااليونان

المنطقةفيالنيرانيئعلفدممابقوةالردالىويدفعهاحفيظةلركيا

بالكامل.

لمواجهةساعدوهموقدالصربحلفاءاقوىهمواليونانيون

إلىالبتروليةلامداداتابتمربروسمحواالأوروببةا!مقوبات

ثرواتهاعلىللبونانالمجاورةلأخرىاالدولوئحسد.الصرب

نسبيا.الكبيرة

النمساا-11

فيالصربمشاركةمنذالعداءالمربالنمساويونيناصب

النمساعهدولياغنيالطريقعنالأولىالعالمبةالحرباشعال

الانتقامفيالنمساويونوبرغب.سرايمفوفيفرديناندالارشيدوق

حالةفيالصربضدسيتدخلونفهمولذا.الحادثلهداوالثار

ولكنهالاجيءألف5؟حالياالنمسافيويوجد.العسكريالنحرك

أساساالنم!اوتهتم.اللاجئبنصالمزيداستضافةفيلاترغب

عدمعلىحرصاالمنطفةفياسنفرارهاعلىوالعملالأوضاعبتهدة

.أوروبا)1(غربيفيالففانشمار

12-مقدونيا.

نتيجةجاءقديوغسلافياإطارفيمقدونياجمهورية)نشاءكان

يوغ!لافيابينجسرالتكونالثانبةالعالميةالحرببعد)تيو،قرار

.ام7/9299/ايرم(المالى)1
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،إجراءاتبعدةالمقدونيةالشخصبةاتيتو،حكومةو!دتوللغاربا

بالعاصمةالفلسفةكليةفيالمقدونيةاللغةقسمنأسيسمنها

وقرار،م5391عامالمقدونيةاللغةمعهدتاسيسثم)سكوبيا"

الكيسةعنالمقدونيةالأرثودكسيةالكنيسةباستقلالحكومي

م5891عامأأوهرلد"أسقفيةب!حياءقرارثم،الصربيةالأرئوذكسبة

مفدونبالكلالعملحركةباسمحركةتأسستم0991فبراير4وفي

وكانمقدونيألف021فيهااشتركإسكوبياافيمظاهراتوقامت

فبرابرلبلغراد،)ميسوتاكيسالبونانوزراءرئبسقلارةأثناءذلك

لاتريدانواليونانيوغسلافياأنذلكعقبواتضحم0991

استفلت-إذا-مقدونياجمهوهـلةاسملأن،لمقدونياالاشقلال

نأخاصةاليونانيمقدونيااقليمفيلليونانمشكلاتهناكسيجعل

الحالية.مقدونياجمهورية!يمولودمقدونيا!برالاسكندر

اسمها.يتغبرولماليوغسلافيالانحادعنمفدونيااستقلتوأخبرا

2الجديدةمقدونياجمهوربةسكانعددأنهنابالذكرالجدير

من%05فيهاالمسلمينوعددالمفدونيينمنمعظمهمنسمةمليون

وعالية.مهمةنسبةوهيال!كانمجموع

الأممبهاواعترفتم3991ابريل8فيمقدونيااسنقلتلفد

فيا81رقمالعضوهيمقدونياجمهورلةوأصبحتالمتحدة

.المتحدةللاممالحامةالجمعبة
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الثانىالفصل

.-للاسلامالعداء-

واليومالأش!بيقوالبوسنةالأندلس-

..ةمتحددصليهية-

الاثنعة-.سقوط-
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للاسلامالعداء

الفرنبدايةوفيطويلةفئرةمنذالمسيحيةالبلقانشعوباعتنقت

بينالكنيسةفيانقسامحدث(0501)الم!يلاديع!ئرالحادي

الىالأسودالجبلوسكانالصربفاتجه،والأرثوذكسالكائوليك

الكاثوليكية،الىسلوفبنباوأهلالكرواتانجهيشما،الأرثوذكسبة

!عاطلقجديدادينيامذهبااعتقفقدوالهرسكالبوسنةشعباما

وقد،بالتوحيدمناداتهمبادئهأهمومن،"البوغوليالمذهباإسم

البوسنةأهلوظل،المسبحيةعلىانشقاقاذلكالفاتيكاناعتبر

تؤيدهمالذينالكاثوليكمنهمسواء،المسيحيينمععداءفيمنذئذ

الروسية.الكنيسةتزيدهمالذبنالأرثوذكساو،الفاتيكان

البلقانأقاليمالحئمانيونفتحعشرالخاس!القرنمنتصفوفي

الأوروبيةالصليبيةالحملاتمنأنفسهملحمايةالأسودالجبلماعدا

كببرالا)فباالاسلامعلىوالهرسكالبوسنةأهلأفبلوفد6آلئذ

يلي:لماويقينوب!يمان

إلىالداعيالبوغوليوالمذهبالاسلامبينللتقارب:اولا

.بعتنفوهكانواالذيالنوحيد

جهةمنلهتعرضواالذيالاضطهادمنلحمايتهم:ثانيا

.السواءعلىوالأرثوذكسالكائوليكالنصارى

ألهمحبث،ا،خرىلأقاليماأهاليسائرعنلاختلافهم:ثالثا

الصقالبة.سلالةمن

45

http://www.al-maktabeh.com



ينمسيحياصراعاطوللةلفتراتالبلقانمنطفةشهدتوقد

فيالصراعهذاخباوقدالكاثوليكوالكرواتالأرثوذكسالصرب

على-كاثوليكيكرواتيوهو-حرصالذياإتيتوحكمظل

الاتحادبذلكأرصىكماالمسلمينحسابعلىالطائفتينارضاء

منكالبيتهاروسياوهيجمهورياتهكبرانحيث،حي!ذالسوفيتي

موسكو،فييفعالثمرقيةالكنيسةأسففمقرأنكما،الأرثوذكس

وقد،الفاتيكانفيالكاثوليكيةالكنيسةارضاءأخرىناحيةومن

فبوغسلافيا،المعاملةبهلىهوالغربالسوفيتيتحادلاارضي

المنظومةضمنكانتتيتوجوزيفالجنرالحكمابانالاتحادية

ضدنوعأيمناضطهاداتمارسلمانهاكمااسماالشيوعية

زفيحيث،المسلمينعلىاضطهادهاواقتصر،بطائقيهاالمسيحية

أوقافهموصودرتومدارسهممساجدهمواغلقتالسجونفيبهم

الكنائسأما،واحدمسجدكيرالعاصمةبلغرادفييبقلمحتى

الحظمفيالمحظورتجاوزت)نهابل،نشاطهاتمارسفظلت

تنصيريحزبوهو"الماربنىالحزباأسستحيث،الشيرعية

المسلمين.بينالتثليثإلىيدعو

الهيمنة!راعتجددحتىاليوغسلافيالاتحادعقدانفرطانوما

طاحنة،حربإلىتحولأنلبثماثموالأرثوذكسالكائوليكلين

داعادةالنزاعهذاتسويةعلىجهودهركزالنصرانيالغربولكن

هذهفداءكبشلبكونواالمحملمنونقديم،المسبحيالبيتترتب

التسودة.

المؤامرةهذه"بيجوفيتشعزت"عليالبوسنيالرئي!توقعوقد
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يقطعأنوحاولوالهرسكالبوسنةاستقلالإعلانعندالصليبية

الحزبإلىيرأسهالذيالاسلاميالحزباسمفغيرالطريقعليها

أثارمماالبوسنةانتخاباتفيبالأغلبيةفازالذيوهوالديمفراطي

والكرواتي،الصربيالقومىوهما،معهالمتنافسينالحزبينحفيظة

أنهايشيرأنالجمهوريةإعلانمباديءفي،عزتإعليوحرص

وسطفيمسلمةبدولةبسححلنالغربأنبعلملأنه،علمانية

.مؤخراقادتهصرحكماالصليبيالعالمئلا!قأوروبا

،النجاحلهايكتبلماعزتإعليالرئيىجهودأناويبدو

جيدا،معروفالشيوعيالحهدطوالالاسلاميالجهادفيقارلخه

البوسنة.اغتيالمؤامرةتنفيذفيالغربشرعلذلك

،سلويودانالصربيالرئيسبينم4991ينايرأ9اجتماعنمفقد

تطببعطىينص،نودجمان"فرانبووالكرواني،أمبلوسيفتش

والهرسك.البوسنةارضلاقتساموالتشيقبينهماالعلاقات

اكينا.فيحدثماذا

فيوالشاسيةالدينيةالمواعظمنجووفي،حاشدحفلفي

)ريتشارد:النالبةالناريةالعباراتإنطلقتاليونانيةالعاصمة"أئينا"

فولاذيتوس)قامة)بجب1حبا(1مازال..الأسدقلب

قواتنثمكيل)يجب11(الاسلاميةالحيةلمواجهة،أرنوذكسيا

.الاسلاآ(لمواجهةللنصرانيةطلبعةلتكونإاشكنازا

الكاتبولكنه،مسلمااوعربباليسعليهاوعلقنقلهاوالذي

،اليبراسيونصحيفةفيغويتيسولو")خوانالأسبانيالروائي
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الاحتفالاتتلكعلىأشرفوالذي،م3991يوليو27الفرنسية

الا!ماموكاناالهيليشبةالأرنوذكسبة"الكنيسةأساقفةرئي!ونظمها

البوسنةحربوكانت،البلقانفيالاسلاميالوجودعلىمنصبا

حضورلأيالمعاديةالقوىكلقبلمنوالاهتمامالنثاطبؤرة

نركبةأقلبةتعيشحيثكلهاأوروبافيأوالبلقانفيسواءاسلامي

حت!أوروبامعصراعفيظلالذيأالتاريخي"البعبعذلكإلىترمز

بعدها.بنهضولمالأولىالعالميةالحربفيالأخيرةسقطتهسقط

حالاتهاأشدفياليومهيالبوسنةفيالمسلمينعلىالمؤامرة)ن

فيهيبينما،!)العلمانيةتدعىأوروبيةنظرةظلفيوفتكاخطورة

النظمهذهاتفقتحيث،أالنخاعحتى،صليبيةالأمرحقيقة

تكونقدأنهابحجةوالهرسكالبوسنةدولةتياممغعلىالأورولية

أنأحدعلىلاتخفىالتيوالحقيقةالمسلمينللمتطرفينمهدا

.الاسلامعلىالدفينالحفدداخلهفييحيشمازالالمسيحيالغرب
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ليومواافىمممىبيق..لبوسنةوالممىالأتد

اصطلاحيأولغويتفصيلبدون،-االمورشمكيينلفظيطلق

اسنيلائهبحدالأشانيللحكمخضعواالذينلأندلسامسلميعلى-

الخاسىالقرنأواخرفيكرناطةمدينةالمسلمينمعاقلآخرعلى

بعدوالتقتيلالتنكيلالجديدالحكمفيهمومارس،الميلاديعئ!ر

بمحاكملأمراوانتهى،ذلكورفضهمعليهمالنصرانيةفرضمحاولة

الأندل!.فيبعدهامسلميبقلمحيث،التفتيض

!ثرفيهبقوامنومأساةمنهأهلهو)خراجايأندلسسقوط)ن

.6ب"المورسمكيينوغرفواتالقرنمن

ذنبهكلشبوضدأوروباغربأقصىفيئمتدذلككاقو)ذا

البوسنةمسلميضدأوروباشرقفيالبوميحدثماف!ن،مسلمأنه

حدوثمنقروناربعةبعدولكن،نفسهالشيءهووالهرسك

ولم،الديناختلافوهونفسهوللمبب،الأولىالأوروليةالجريمة

الكرواتفاعملالأوروبيوعرقهمتارلخهمالبوسنةلمسلميبشفع

فبهم.السلاحوالصرب

السابقة،للمأساةالآخرالوجههيالمعاصرةالماساةان

التيوالقوى،أوروبافيالاسلامعلىالقضاءوهيواحدةفالأسباب

واللاحق.السابقفيأوروبيةوتنفيذهبالدورفامت

سقوطفيتواهابمختلفساهمتقدأوروباكانتوإذا
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ف!ن،القسريوتنصيرهمالمسلمينأهلهعلىوالقضاءالأندلس

والهرصك.البوسنةمصرعتشهداليومأوروبا

مأساةالنارلخيةمفرراتهمفييدرسوناليومأبناءإن

بعيدغيرعلينازبنيأتيانوأخشى،الأندلسفيا"المورسكيين

البوسنةفيجددموريسكيينمأساةفصولالقادمةأجيالنافيهتدرس

.مفقودآخرفردوسولنا،هناككنا:ونفول،والهرسك

علىمستمرالجنوبإلىالشمالمنالأوروديالزحفإن

ومراحل،منهمرحلةنثهدعصركلوفي،الاسلامعالمححماب

أحدتباعدهاعلىالئقافيوالغزووالاستحمارالصليبيةالحروب

ماذلكمنتحملالفادمةوالسنواتووجوههالزحفذلكألوان

.يناسبها)1(

عامربيعمنذوالهرسكالبوسنةلمسلميويجريماجرى)ن

افولمنذلهيتعرضونل!بادةمسلسلفيحلقةهوالامام2991

العئمانية.الدولةنجم

فهميالاستاذنقلهاالتي-الآراءبعضالياقهذافيونعرض

سرابيفوجامعةأسانذةمنوالباحئينالأدباءمنلخلبط-)3(هويدي

بها:لاسلايةاساتالدراوكلية

المسلمينمذبحةفيهاوقعتالتي1171سنةمنذ:احدهمقال

وهدمالمسلمينتصفيةوعمليةلآناوحتىالأسودالجبلفي

فقطالجديد،الصربممارساتفيجديدفلا،مستمرةمساجدهم

.م23/21/3991المسلمون-الرجليسي!ان.(د1)

.م93991//1،-لأمرام(ا2)
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2991حربفيبلغوالمهانةالابادةفمدى،والصدىالدرجةفي

الصربيةالجرائمتارلخفيتحدثفلم،سبقمماشراسةأكثرحدا

ولا،الآنتكشضتالتيبالصورةاغتصابعملياتالمسلمينبحق

اكئرهدمحيث،لأناالحاصلالنحوعلىالثقافيةالإبادةنطاقانسع

وتعرضت،العظبمةالتاريخيةقيمتهلهبعضها،مسجد007من

مكتبةتماماأحرقتلينما،مرة05للقصفبكخسرومكتبة

ذاكرةنمئلثمينمخطوطآلافخمسةمنأكثرتضمالنيسراييفو

.رمادالىكلهاتحولت..البوسنةشعب

أحد.علىخافيافليسالصدىأما،المدىفيالجديدعنذلك

وبتواطؤ،الدوليالمجتمعبعلمالتاهـلخيةالجرائمهذهارئكبتإذ

عامأمبنولشهادةااالآخرالبعضوبتسنر،الغربيةبعفالدول

المذهب.ارثوذكسيوهو"غاليأبطرسالمتحدةالأمم

المشاعربستغلونولكنهم،عمومامتدينينليسواالصربإن

وكأنها"الصربيةايقبرونمنهمالقوميينغلاة،مدىأبعدإلىالدينية

أبناءهمالصربوأن"سماويةالصربية!إن:يقولونفهم،دين

مآربهم،لتحقيقالأرثوذكسيةالكنيسةيستغلونولكنهم،أاالله

وثباركهمتدعمهمالنيهيالكنيسةثلكتياداتأصبحتحتى

عدمودليل،وروسياواليونانصربيافيالتبرعاتلهموتجمع

سنةلالىا549الثانيةالعالميةالحربنهايةمنذانهبالديناكتراثهم

الصربأما،البوسنةفيمسجدألفنحوالمسلمونبنىا299

الكرواتفعلوكذلك،كنيسةمائةمن!ثريبنوافلمالأرثوذكس

لكاثوليك.ا
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بلاروالمسلمينلاسلامايكرهونالصربأناذنالأمرحقيقة

تداخلعندهمالدينأنعنفضلا،كدينالأرثوذكسيةيحبونمما

هملماذالنايفسروهذا،عقيدةمنهكثرهويةأصبححثىالقوميةمع

نأزاويةومن،بتعاليمهايعنونولاالأرثوذكسيةعنيتحدئون

عشروالثانيالحاديالقرنينفيتتابعتالنيالصليببةالحروب

بالدرجةاقئصاديةأخرىوأطماع،هدافكغطاءالديناستخدمت

نستطيعف!ننا،المسلمينمنالآلافعشراتدبحوباسمه،الأولى

الصليبية.الحروبقبيلمنالآنالحاصلنعتبرأن

أيمنوأعمقأكبرالآنوالمهانةبالجرحالمسلمينشعور)ن

عنفضلا،وكرامتهالانسانبحقوقالآنأشدوعيفثمة،سابقةمرة

المسلمينبتكبيلتكفلتالتيالغربيةللدولالمخزيالموقفألى

اط،أنفسهمعنالدفاعفيالمشروعحقهمممارسةمنومنعهم

بالسخطوملأهمبالمرارةالمسلمينشحورمنضاعفالموفف

الحظيميين.والغضب

نأيعنيماوهو،مختلطزواجألف007البوسنةمسلميبينإن

الأصرنلكو!ثر،والكرواتالصربمنمتزوجونالمسلمينثك

ناحيةمن،الحربسببتهاالتيالنفميةللثروخنتيجةالآنتصدعت

الصربأنم1991عامجرتالتيالانتخاباتفيلوحظفثدئانية

ف!لىالمسلمونأما(الكرواثوكذلك،يمثلهمالذكطللحزبأعطوا

ولم6القائمةاليساريةللاحزابأصواتهمأعطوامنهم%04نسبة

نتيجةوكانت،"الاسلامي!الديمقراطيالعملحزبلصالحيصوتوا

،كبيرةبأكلبيةفيهاتمتعواعديدةفاطقفيالمسلمونخسرأنذلك
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لذلكوكان،والكرواتالصربإلىالبلدياتسلمالذيلأمرا

لاحقا.الحر!قامتحينماالمأساهـدةآئارهالوضع

حبث،لآناشديدبنونفدمراجعةموضعالتصرفاثهذهأمثال

طويلاوتمسكواإليهسعواالذيالنحايشأدأالمسلمينبقبنفياستقر

يتكرر،ألاينبغيوفاحشاجسيماخطأكانبل،وسراباوهماكانبه

كانواماإلىيعودواأنيمكنالمسلمينأنفيكببرفالثمكثممن

الصربوبينلينهميفصلأصبحفقد..الماضيفيعليه

.وأثلائهم(المسلمينبجثثمليءالدممنبحروالكروات

للمذالعايدعوصربيابرلماق

تجددا484عام)علانهنمالذيالصربيالقوميالبرنامجإن

تطهيريدعوالىمرسومصدرحيث،صربيابرلمانفيمؤخرا

ف!نوللىلك،المسلينمنوكوسوفووالهرسكوالبوسنةسنجاق

متطرفينقبلمنهيالبوسنةفيالمسلمينضدالمعاركبأنالادعاء

البرلمانيةالهيثةمنفانونياسنداتجدلأنها،صحيحغيرصرييين

لصري!ا.

باسمشعربةملحمةالابتدائيةالصربيةالمدارسفيوئدزس

المسلمون)سلك:تقولمتعصبارئوذكسيكتبها،الجبلإإكيل

للأرضفلنعد،رجساملأوها،الأرضدنسوا،الشيطانطريق

،القرآنعلىولنبصق،الأوساختلكمنولنطهرها،خصويتها

فليذهب،محمداويتبعالكلاببدينيؤمنونمنكلرأسوليطير

!!(عليهمأسوفعير
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وتمطفلوهوالملحمةتلكدرسالآنالمذابحيرتكبمنوكل

فقد،الكنبسةقساوسةخلالمنشابوهوالجريمةبمنطق)شباعه

الأتراكعذبهمللذينإلهيفرضالذبحأنروعهمفيألقوا

11لهموانتقاماوالعئمانيون

هلهثمرتهكانالذيالحقدهذازرعفيصربياقيادةمضتوقد

حتى،الأدفالفيالوحوشمنهاتبرأالتيالبشعةالمذابحالمرة

للكاثوليكجنسيتهاأعطتيوكسلافياعناستقلتعندماكروانيا

الجنسيةيحملونالذينالمسلمينمنسكانهاأما،فيهاالمقبمبن

إعطائهمعلىتوافقولمأجانبأتراكافاعتبرتهماليوغسلافية

عندهمتحنيوكروات،كرواتبأنهميقرواأنالاالجنسية

1(ثولبكبةالكا

لاسلامادينهمويتركوايتنصرواانمنهمتطلبانهاأوضحبمعنى

13هذامنقسوةأكثرواضطهادظلمهناكفهل
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ةمتجددصليبيلا

أثينافيالهبلينيةالأرئوذكسيةالكنيسةاساففةرئبسعفد

الدينيةللمواعظكبيراحشداا399يونيوفيسرافبد"إمونسينور

"رادوفانالصربيالارهابيلتعضيدوالسياسية

إلىاليمينأقصمنالسياسيةالأحزابفيهوشاركتكاراديث!،)1(،

منصةبكاملهااليونانيةالقابيةالمنظماتوتصدرت،اليسارافص

"التوسعفيهاهاجمواحماسيةكلماتالمتحدثونوألقى،الحفل

أحدوطمأن!3مواجهتهيمكنوكيف11(البقانفيالاسلامي

أرثوذك!بميفولاذيقوساقامةابجب:بقولهالحضورالخطباء

"شكنازاقواتتئيهليجبانهاي،"لاسلاميةاالحيةلمواجهة

.الاسلاممواجهةفيالمسيحبةطليعةلنكون

عاصمة-"واباليابلجرادأتليفزيونيطلفهاالتيوالدعاية

صريةفتاة:ساذجةغنائبةمثاهدتنضمن-البوسنةفيالصرب

حممهبطلقمدفحالتقبلب!ثارةننحنيالصربيالشعبيالزينرندي

سراييفو.ونساءأطفالعلى

حواركاشف.

بل،والمتحررون،الآخربنعلىانفتاحااكئر)المسلمون

قال..(منطرفبنللأورويمينبالنسبةئعنبرونمنهموالملمانيون

.،27/73991/بتارلخالنرنهأيرايون،(صحيفة1)
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زيرينش،مصطفىالثيخالبوسنةأئمةرئيىالكلماتهذهلي)1(

بعباءته،يلنفكان،6حزرلفاكازهبمدرسةمكبهفيالتقنهعندما

علىاحمرشريطحولهايلتفناصعةببضاءطاقيةرأسهعلىويلبى

كانه،البهيينوالنبلالمهابةمنجوبهويحيط،الجبهةمستوى

ناربخية.شخصية

ظغفمترجمإلىحاجةدونساعةنصفمنكثراليهتحذثت

منهأطلبأنودونرائعةكانتعرببةبالفاظالمرصعةالانجليزية

والعلومالففهدرسفقد،الئخصيةلحياتهرشبقةصورةليرسم

شيكاغولمسجداماماعملالقاهرةلمفيا\زهر1جاممةفيالدينية

الامربكية.المتحدةالولاياتفيالرنيي

فيالمسلمينالدينعلماءهبئةأعضاءمنالوحبد)أنا:فال

حتىوكنت.محاوالغربالأوسطالشرقفيدرسالذيالبوسنة

وبأفكارهالأوروباالانسانيةالقبمفيبقوةأعتقدالماضيالعام

وحرلةالانسانلحقوقالعالميبالاعلانأؤمنكنت،الديمفراطية

التيالنبيلةالمعانيأصدقوكنت،نعم،العلمافيةدولهافيالعقيدة

وكثريةالمسلمينجميع-البوسنيالئعبكان،دساتيرهاتتضمنها

فيأعشأننيصدقت،أيضاهدابكليؤمنون-والصربالكروات

نضحيم2991مايومنذلكن،والأديانالأجناسمتعددةدولة

عندفاعاماتوالقد،المتحدةالأممميثاقمباديءأجلمنبحياتنا

أحد.بهمببالولمالمبادكطءتلك

لقد،أخلاقيةدروسايحلمناأنالمستفبلفيالغربلايستطبع

.آ9/2/83991اللندنجةالحباة-كو!برلوحوان(1)
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بأن،النازيخطىتوسمواالذبن،العرقيالتطهيرلجلاديسمح

معسكراتيقيمواوانبانتظاموالأطفالالنساءويقتلوايغتصبرا

الذينانتم،رمادإلىماضينابرودبكلبحولواوأنالاعتقال

منعادتأنهاالىبعدتنتبهواألم،الفاشيةعلىبالانتصارتفاخرون

بالعمىأصبتمهل؟بيوتكمداخلفيالحرائقوتشعلجديد

سراييفو3تدمرالتيالوحشبةولاتسمعونترونفلاوالطرش

11الانسانيةوالمساعدات

يذبحوننا؟بتركونهمكانواإذابالقطارةتغذيتنايفيدبماذا

اكنرهناكبل،نفطالصربلابشبعهاالاسلاميالتهديدوفكرة

االمواجهتهاالخاصةاستراتيجبنهيعدغربيسباسيمن

مازالواالأوروبيينمنكثيرينيانهناكيكمنالممئمكلةجوهرإن

وأشباح.والاسلامالمسبحبةينالتاريخيةالمواجهةرايةبرفعون

ينتهزونوالشكناز.وعيهمعلىتجثملاتزالالماضيكوالش

ويعلنونالصليبيةروحويحبونالكامنالرعبفيوقظونالفرصة

نأبمكنكانهذاكل،ألأتراكا)جهةموافياوروباأبطالأنفسهم

وأموتمسألةأصبحالآنالينابالنسبةالأمرأنلولامضحكايكون

والاستقامةوالأخلاقالحقيقةزماميمتلكأنهيعنقدالغربان

يريدالنربأنفالواقع،بومياالادعاءاه!أيضاتكشفسياسنهلكن

الثمعوبجميععلىوالافتصادبةالسياسيةسبطرتهبفرضأن

بكليحاولعموماالثالثبالعالمبسمىماكلعلىوأبضاالصلمة

بعدميقنعناانبريد،نتحدأنمنيمنعناأنصنسائليملكما
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)نه،ومساعدتهنصائحهالىالاستماعدونمشكلاتناحلعلىفدرتنا

لكنه،جبداوالعسكريلاقتصاديواالتكنولوجيتفوقهبعرف

هذهالىيفنفرأنهيحرفوهو،اليهايفنقرالنيالروحيةقوننايخشى

مصطفى.الثميخكلامانتهى.(الروحيةالقوة
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الاقنعلاسقوط

إلاالرهبةوالماسيالصراعاتمنبالكثيرمليءالمعاصرعالمنا

والأفظعا!برالمأساةهيتظلوالهرسكالبوسنةمأساةأن

علىالكبرىالوصمةوتعتبربل،كلهالعالممستوىعلىوالأشنع

العالميالنظامثماروأنكىواسوأ6عموماوالغربأورولاجبين

!!الجديد

ضدالرهببةوالكرواتيةالصربيةوالجرائمالممارساتكادتلقد

الطويلتاريخهافيالبشريةعرفتهماكلعلىتزيدالبوسنةعسلمي

ضدالمرتكبةالجرائمسجلتلقد.همجيةوحروبمذابحمن

محاكمومنالثامفيالصليميةاقنرفتهممااسوأمواقفالمسلمين

الرهيب.الدمويالتاريخأصحابوالتتار،الأندلسفيالنفتيش

سفطكما،نهائبااياقنعةجميعسفطت..آخراولي!واخيرا

الفبيحالوجهوانكشف،سافربشكلالنواياوانكشفتالحياءبرقع

الدوليةومنظماتهللغربوأيضابل،فقطوالكرواتللصربليس

رفععلىيوافقأنحتىرفضالذيالأمنمجلسمفدمتهاوفي

بماعليهمالمعتدىالعزلالبوسنةلمسلميالأسلحةعنالحظر

وبما،السليبةارضهموصمنهمبقيعماالدفاعمجردلهملايتبح

نأبالسلاحالمدججينالمتحالفةوالكرواتالصربلقوىيتيح

المسلمين.لأبادةالوحشيةحربهانواصل
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الصليبية،ال!وب!فمواهد

صليبيةحروببصددأنناوقانعهلناوتؤكدالايمريوممنما

ذلكعلىوالشواهد،الأصعدةمختلفعلىومدبرةمخططةجديدة

منها:،كيرة

ضدالصربمذابحأنعنا،مريكيبنالقساوسةأحدكثف

هذهأنمؤكدا،مجنونةمدابحتعدوالهرسكاببؤلبحنةفيالمسلمين

القسهلىاوقال،دينيةحربهيبل،جمنصريةحرباليستالحرب

االتورنتستار،بصحيفةلهمقالفيجروسيجورجواسمهالأمرلكي

فيالحبمنابعجفتأنإبحدعنوانتحتا31/3399/فينشرته

ضدالصربيالجيشهجمةإان:الئ!ر،إلىتحولتالنصرانية

فسرايفو،مجنوئةمذبحةالىتحولتقدالبوسنةفيالمسلمين

دبمحمامبوقوعينبيءمم!،السقوطوشكعلىالمنطقةهذهعاصمة

والسياسيةالاستراتيجيةالقضايالبحثكفئالستأفياحسأنافيها.،

الصراعأنأعتقد-للفسلازالوالكلام-اننيالا،الصراعلهذا

فالمسلمون،الغربفيالنصرانيالكيانجوهريهددالبوسنةعلى

ولونالجنمىنفس،كالصربنماما،السلافمنهنمالبوسنةفي

دينية.حربهيبل،عنصريةحرباليست)نها،والعينينالثعر

نصارىالألمانيةالجرائممنفذوكانوكما:قائلاودضبف

هـلجيعونيغتصبوناويفتلوناذالصربأنأعتقدكذلك،سدين

الصرباعتداءف!نوهك!ا،معمديننصارىأيضاهمالمسلمين

فيالأسودالنمرمظهرالحقبفةفيهوالسلمينهمضحاياعلى

النصرانية.الحضارة
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51فيالصليببهةسطوتحتسقطتأخرىبمدينةيذكرناوهذا

ملابسان:المؤرخونبفولحبثالقدسمدينة)نها،9901يوليو

إلاالمديخةسكانمنينجفلمالدماءمنبحرفيغرفتالصليبية

معابدهم.فييصلونوهمواليهودالمسلمونوقتلوأسرتهحاكمها

لمولكن،القسشهادةانتهت.(البوسنةفييحدثالشيءونفس

المذبحة.تتط

الدولبعضفياللاجئينالفسلمبنلحاجةاستغلالاسوأفي

عنك)رفع:المتجددالقديمشعارهالعلمانيالغربرفعالأوربية

معظمأنحيث..والمرضوالففرالجوععنكنرفع،الاسلام

ااويخرية،انسانيةانهاتزعمالتيالغريصةوالمنظماتالمؤسسات

.،هناكبالكنيسةومنظمةمباشرةعلاقةلهااللاجئينهؤلاءترعىالتي

منهموالأطفال،للاجئينتنظيمهايتمالتيالأنشطةمعظموأن

ترعاهاالألحابودوروالمخيماتالحفلاتمثل،خصوصا

تقامالمخيماتاقامةفخلال،سافربئكلالكنيسةفيهاوششارك

إشاراتونعليمواناشيدنرانيلمنالكنسبةالطقوسكلللأطفال

الكنسيلباسهميرتدونوهم"أالكلهانيتولىكما،وغيرهاالصيب

فتراتخلالللأطفالالحلوىوقطعوألعابهداباتفدبمالرسمي

.الألحابقاعاتفيالراحة

على-المسلمينبعضانالتنصيريةالنواباهذهعلىيؤكدوما

بطدتقدما،وروليةالدولهذهفيالمقيمين-الفرديالمسترى

11رفضتمطالبهمولكن،اللاجئبنهؤلاءمنأطفالرعاية

أسبانيافيعسكرتبمسزولينيجنمعالفرنسيالدفاعوقلر:
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الثلاتالدولمنطواريءجيئىتكولنبصددأنهويقوللايطاليا

حطعلىالأوروبيةالحضارةتهددالتيالاسلاميةالأصوليةلمواجهة

.11قوله

الصربيالأوروبيالتحالفيفعلهماالفرنسيالوزيريرىألا

فرنسامنيتألفالذيالتحالفهداوجريمةالبوسنةفيبالمسلمين

أمريكاتدعمهوالذيوالفاتيكانورومانياواليونانوروسياوانجلترا

الزعمانالمكشوفوتواطؤهغاليئبطرسالمتحدةالأمموسكرتير

الىالحودةانهاالحفيفةإنماباطلزعمالبوسنةفيمنطرفينبوجود

ينطلقومآذنومكنباتالاسلامبةالآثارالمظاهرتلكتبفىثمالله

التيالوحيدةجريمتهمهيهذهوكانت-أكبر،،االلهصوتمنها

عليها.عوقبوا

المساجدودمرواالمآذنوهدمواالصوتهداخنقوارادوا

الحناجر،منجلجلتأكبراللهوصرخة،دويهارتفعالصوتولكن

علىيحرصوناصبحوابالاسلاممتمسكينيكونوالموالذين

فيالمصحفيحتضنأصبحالقرآنلايعرفكانومن،اسلامهم

ونومه.صحره

ذلكنقولللاسلامالسافرعدائهمافيتماماكبريطانيافرنسا)ن

الاسلاميةالدولمعالجيدةالعلاقاتركمالثديدالاسفمع

الواسعة.الافنصادبةوالمصالحوالعرببة

الوقايغ،ثزصمف

أنباسماكلناويتسمونجلدتنابنيمنلأناسالعجبأمرعجبت

السافرةالصليبيةنزعنهعنهينفونبحيثالغرببأراجيفينخدعوا
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نظرتهمصدقعلىويصتدلون،البوسنةمنلموقفهبالنسبة

المظاهر:ببعض"11االموضوعية

المسلمين-تمنحالتيالوفبرةالانسانبةالمساعداتقوافل-

يجبربحيث،ومشتقاتهاوالخمرالخنزيرلحم-تمنحهفيما

القاتل.الجوعوطأةتحتدينهمتعاليممخالفةعلىالمسلمون

الموقفعلىاحنجاجاوأوروبيبنامريكبينمسؤولبناستفالة-

تكريمهيمابقدرالاستقالاتهذه،البوسنةفيالمتخاذلالغربي

واضحةإدانةهيمابقدر-الشخصيالمستوىعلى-لأصحابها

بسببها.اسنفالواالتيالجبانةالغرلبةللسباسة

وفي-المنحدةالأمماطارفي-لقواتهاالغرببةالدولإرسال-

السلاححظروفرضالبوسنةفيالسلاملحفظالاطلسيحلفاطار

11.افقطالمسلميناعلى

المنتميننصرةعنوالاسلاميالعربيالعالمتقاعس-

تقاعسان:ونفولموقفنا؟وهذاالغربنلومفلماذا،لحضارته

الطابعإضفاءعلىشاهدالايصلحاخوانهمنصرةعنالمسلمين

ضدالغربتواطؤف!ن،الوقتنفسوفي،الغربهذاعلىالانساني

المسلمين.لتقصيرعذرالب!البرسنة

النزاع)نهاءالغرباستطاعلماذا:نتساءلأنذلكبعدولنا-

041".مناكثرإرسالبعدوضحاهاعثيةبينالكرواتيالصربي

ديم؟نقطةآنجرحتىتنزفالبوسنةتركببنما،الغرضلهذاجندي

ولاائهفوذغبثترفىؤقن):يقولاذتحالىاللهوصدق

،012:البقرأأ!يلنفغلبيئحتئائعتازئ
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8الذاكرةثحالعثمانيوق

لشعور)فرازاالاليسثالبوسنةمسلميضدالإبادةحربان

المزاعمحسب-فيهاحدثلمايوغسلافياسادبالانتقامدفين

والذي-العثمانيالغزوعليهيطلقون-العثمانيالفتحأثناءالغربية

إلا،العثمانيالمدفتراتفيفييناقلبالىوكلحتىأوروبااكتسح

كانت،المتناثرةالبؤرمنمجموعةداخلوتقوقععادالفتحهذاأن

العثمانيينأنيثبتانأحديستطغولا،والهرسكالبوسنةإحداها

الأعمىالصليبيالحقدولكنه،الاسلاماعتناقطىأحداممرهواقد

.القرونسالفمنذالنفوسفيالمتغلغل

فيشحاراتالصربيالقوميالحزبوزعالأحقادتلكاطاروفي

حنىالربحظيرةالى"عودوا:نقول،مدنمنحولهاوماسراييفو

وحظبرة،للمسلمينهناوالخطاب."المقدسلأمراعلبكملابسري

..والقتلالذبحفهوالمقدسالأمرأما،النصرانيةتعنيالرب

!اوكفى
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الثالثالفصل

1)الدوليةالشرعيلاعلأ.سلام-

الموسنةفىالمتحدةالأممقوات-
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لماالدوليلاالشرعيةعلىسلام

إمجلسالطويلةوذراعها"المتحدةالأممبأمنظمةيسمىماشثمأ

الدوليدعلىوذلك"لأمما!عصبةأنقاضعلى،الدوليالأمن

بماذلكبصضىتمتعتوالتيالثانيةالعالميةالحربفيالمنضصرة

.لأخرىاالدولآراءعلىوالحجرالفبو"حقب"يسمى

ثمانمائةمنكثرهذهأصدرتفرننصفيناهزمامدىوعلى

البوسنةفضبةحظضوفد،الدوليةوالمشكلاتالقضايابشأنقرار

قراراالثلائينجاوزتحتىالقراراتهذهمنوافربنصيبوالهرسك

عنالسلاححظروهوألاجزئياتطبيقاواحدقرارالامنهايطبقلم

ا)ن:تقولالتيالمقولةصدقتحتى،وحدهمالبوسنةمسلمي

الدفاععلىفيهرجعةلاإصرارامصرةلاتزالالمتحدةالأمم

اابوسنويمسلمآخرحتىالبوسنةعنالمستميت

لسنة082رقم-القراراتهذهأحدمنفقراتعلىولنطلع

:م3991

الصلةذاتالسابقةفراراتهجمغتأكيديعيد)ذاي!منمجلى)إن

توقعدائمةسلميةتسويةإلىالحاجةتأكيديعيدواذ،بالموضوع

سيادةناكيديعيدداذ،جمبعهاالنلانةالبوسنيةالأطرافعليها

السياسيواستقلالهاالاقليميةوسلامتهاوالهرسكالبوسنةجمهورية

ممارسةأيأوبالفوةارضعلىاسشيلاءأيمماانأخرىمرةبؤكدواذ

يصروإذ،بالمرةمقبولوغيرمشروعغيرامرأالعرقيلى،النطهير
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السابقة،ديارهمالىبسلامالعودةمنال!شردينجمبعتمكينعلى

الذي-2991لسنة808-قرارهالصددهذافيجديدمنيؤكدلاذ

المسؤولينالأشخاصمقاضاةاجلمندوليةمحكمة)نئاءفيهقرر

فيالمرنكبةالدوليالانسانيللقانونالجسيمةالانتهاكاتعن

العامايامينإلىفيهوطلب1991عاممنذسابقايوغسلافياأراضي

الجزعبالغيساورهداذ،ممكنموعداقربفيتفريرايقدمأن

فيالأبرياءالنزاعلضحاياالانسانيةالمحنةجسامةازاءوالقلق

الأنئمطةلجميع)دانتهعنيحرب!)ذ،والهرسكالبوسنةجمهورية

بساورهد!ذ،2991لشة787و757للفراربنانتهاكاتجريالتي

18و17الفقراتفيذكركماالصربيالطرفموقفإزاءالقلقبالغ

إلىيشيرداذ،2991مارس26المؤرخالعامالأمينتقريرمنا9و

.المنحدةالأممميثاقمنالثامنالفصلأحكام

بالصيغةوالهرسكبالبوسنةالمتعلقةالسلمخطةعلىيثني-ا

المسلمون-البوسنيةايأطرافمناثناذعليهاوافقالتي

.والكروات

المنعلقالاتفاقبعديقبللمالصربيالطرفلأنيأسف2-

هذاويدعو،للمقاطعاتالمؤقتةوالخريطةالمؤفتةبالترنيبات

بالكامل.السلمخطةقبولالىالطرف

الأخرىوالجهاثاياطرافجميعيواصلبأنيطالب3-

حربيةأعمالايمنوالامتناعالنار)طلاقبوقفالتقيدالمفية

.أخرى

للأممالتابعةالحمايةقوةحفوقبالكاملئحترمبأنيطالب-4
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عائقودونبحربةالوصولفيالدوليةالانسانيةوالوكالاتالمتحدة

يتعاونوأنوالهرسكالبوسنةجمهوريةمنالماطقجميعالى

المفيةالأخرىوالجهاتالصربيالطرتوخاصةالنزاعأطراف

موظفيها.سلامةعلىوالحرصمعهانامانعاونا

بماالدوليالانسانيالقانونانتهاكاتجميعأخرىمرةيدين5-

واغتصابهنالنساءواحتجاز(العرقيالتطهير)خاصة!فةذلكفي

هذهبرتكبونالذيناقجديدمنويؤكد،منظمةجماعيةبصورة

الأعمالهذهعنمسؤولبنيعتبرونبارتكابهايامرونأوالأعمال

شخصية.بصفة

الاعلاناتجمبعبأنتفضيالنيللمباديءتاييدهتاكيديعبد6-

المتعلقةتلكلاسيماالحربظلفيننمالتيالالتزاماتاو

لجميعوأننماماوباطلةلاغيةتعدوالممتلكاتبالأراضي

السابفةدبارهمالىبسلامالعودةفيالحقالمشردينالأشخاص

ذلك.سبيلفيمساعدنهموبنبغي

بموجبالمفروضةالتدابيرتنفيذتعزيزعلىمنهونصميما-

.بالموضوعالصلةذاتالسابقةقراراته

.المتحدةالأممميثاقمنالسابعالفصلبموجبيتصرفو)ذ-

(1أالفعلينظرهقيدالمسألةهذهيبقيأنيقرر-

التالي:النحوعلىالقرارهذاصلىالأمنمجل!تصويتوكان

دولتين.امتاع-معارضةلا-دولة13تأليد
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لدذ.حبرعلى

منبغيرهضربواكما-الصرببهوضربالقرارهذاصدر

حبرمجردالقراراتهذهأصبحتخى،الحائطعرض-القرارات

هذه)تبقى:بقولهالقرارهذاالأمنمجلسأنهىوقد،ورقعلى

.(الفحلينظرهفيدالمسألة

82!4الأمنمجلسلقراريالآنحتىفعليتنفيذلايوجدلماذا

المناطق"هيوها،أالبوسنةمدنعنالحصارلرفعالداعيين836

من!ثرتحرضتوالتيالبوسنةفيالمنحدةالأممقررتهاالتيأالآمنة

الوحشية.للغاراتكيرها

752القرارتضمنهاالذيالأمنمجلسلمطالبحدثماذا-

معالحسكريةوشبهالعسكربةالصربيةالوحداتانسحابالىالداعي

.3البوسنةمنالثفيلةاسلحنها

737،738الأمنمجلسلقراريفعليتنفيذلابوجدلماذا-

التدفقيمنعانواللذينوالبوسنةصربيابينالحدودبمراقبةالخاصين

إلىتصلالتيالحرببةوالمعداتللأسلحةوالمكثفالمسنمر

.والكرواتالصربالمعتدين

علىالأسلحةحظرفرضيستمرأنمقبولاالأ!ريعدلم

القوليمكنوبذلك،تنفذلاوتعهداتقراراتسياقفيالمسلمين

تدميرفيشربكاتعدالمتحدةلأمماان-ذلكعلىشهبدوالواقع-

البوسنة.يثعب
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البوسنةفىالمتحدةالأممقوات

جمانجماتخفالانسان!جببنلهايندىووقائعأخبارتطايرتلقد

قواتبشبالمنكوبالبوسنةبشعبحلتالتيالفظيعةالمأساةمن

العديدلدىالأخلاقانعدامعلىوتؤكدتجمعوكلهاالمنحدة3الأ

وعبئاجديدابلاءاضافالذيالأمر،المتحدةالأمموحداتمن

الوفاثع:بعضوهذه..البوسنةمسلميعانقعلىفبلا

المتحدةالأمموقباداتوحداتبعض!مشاركةرائحةفاحت-

،المسلماتالنساءاغتصابفي-الأوكرانيةالوحداتخاصة-

الجرمفداحةتصلبل،ذلكس!لفيالصربمعالتواطؤعنفضلا

الدوليينوالأمنالسلمحمابةعنالأولالمسؤولمشاركةحدالى

فيالدوليةالقواثقائدانه،الافتصابعملياتفيالبوشةفي

الحكومةوتملك،الجنسيةالكندي"،ماكنزيالجنرال،سرال!فو

،النكراءالجريمةهذهارثكابعلىلأدلةامنالعديدالبوسنية

المجرمهذاب!بعادالمتحدةالأممالبوسنيةالحكومةطالبتولذلك

التثبتوبعدوالارنيابالاستفهامعلاماتحولهثارثالذي

فيمنصبهعناقصاءهتمجرائمهعلىوتسترا،إدانتهمنوالتحقق

.2991يولبوشهر

سراييفوإلىطريقهافيالمتحدةللاممالدوليةالقواتكانت-

القواتهذهبرافقوكان،المنحدةلأمماعلمترفعمصفحةسبارةفي

،،توابلدينشإحقيلاقتصاداووزيرالبوسنةوزراءرئيسنائب
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،بالرشاشاتصربيونومسلحونصربيتاندبابتانالسيارةاشوقفت

وعدماللامبالاةوبممتهى،بالقوةالبوسنيالمسؤولأخرجوا

فسقطرشاشاتهمرصاصمنمتتالبةدفعاتعلبهأطلقواالاكتراث

مئهدعلىالفاجعةهلهوتعت،الفورعلىدمائهفيمدرجاالشهيد

المعروفومن،الفرنسبةالفرقةجنودوأمامالمتحدةلأمماقواتمن

)عطاءاولتفتيشهاالمدرعاتفنحتمنعالدوليةالفوافلنعلبماتأن

الصربعرفأبنفمن..تفلهمالذينالأشخاصصنمعلومات

اولبس3أيديهمعلىمصرعهلفيالذيالبوسنيالمسزولبثمخصبة

13الدولبةالوظيفةأمانةوخيانةالنواطؤعلىدلبلاذلك

المعلنةلوائحهاعليهانصتالتيمواثيقهاالمنحدةالأمملهبئة)ن

وارنكبنهفعلتهوما،الانسانحقوقحمايةالمواثيقتلكرأسوعلى

عكسيةنتائجالىأدىالبوسنةفيالسلامحفظبوحداتئزعمما

مصدافبتهاوأففدتهاالمنحدةللاممالشالنالقبيعالوجهعنكثفت

بالصستالفاعلةومشاركتهابل،المفترضةالحياديةعنبخروجها

قواتأصبحتبحيث،المسلمالبوشةشعبإبادةفيالامتناعأو

منكو!مضطهدشعبعلىمحسوبغيرعئاالمتحدةلئكلالأمم

الجرائمأبشعيوميةوبصفةسنواتثلاثمنكثرمنذضدهتمارس

الانم!انبة.بحق

.استثناء..الاسلاميةاتوات

البوسنةنيالعاملةالمنحدةالأممقواتتفومالذيالدورذكرنا

للمعتديعوناتئ!كلأنهاوكيفغرليةدولعدةمنوالمستجلبة
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وماركةبعلم-بهتقومبحاالمسلمينعلىوالكرواتيا!مربي

الاغاثةمعوناتفيوالاتجارلاغتصاباعملياتمن-قبادنها

الاخلالعنفضلا،المحاصرالسلمالبوسنةلشعباستفلالا

البوسنة.فيانهارابتدفقالذيالمسلمالدمنريفإيقاففيبدورها

التابعةالقواتانوهي،تفالوانلابدحقكلمةهناكولكن

وم!رلاردنواوباكستانكماليزيالأسلاميةاالدولصنلعدد

استئناءتعدالدوليةالقواتاطارفيالبوسنةفيالعاملةوبنغلاديش

فيالحاملينصالبومنةمنالعائدونيرويحبث،المجالهذافي

نأألاعلامووسانلالصحفيونالمراسلونوكذلك،الاكاثةحقل

-ولاقوةلهالاحولحيث-تدراتهاحدودفيتساهمالقواتهذه

كماالاغاثةباعماليتعلقفيماخاصةالبوسنةشعبآلامتخفيفقي

بل،البوسنةمسلمي)خوانهممعالطعاممننصيبهمباقتساميقومون

والجرحىللمرضىبدمائهمبالجودقامواالمصرفيالجنودبعض)ن

مختهم.فيللمسلمبنالمعنويةالمشاركةعنتعبيراالبوسنيين

،لمتصدةالأمماسكرثير-غالىبطر!مى

أميناالكبرىالدولقبلمنكاليبطرسالدكتوراختيارتمحينما

عاما-73-عتياالعمرمنبلغفدكونهرغمالمتحدةللأممعاما

المنصب،لطاالمحلنةكيرالحقيقيةالمؤهلاتمنأنأزعمف!نن!

مابلي:

الذيالاستحمارربيبهو"ااأيضا-غالي)بطرسجدهأن-

الأعلىالمئلوهو-الجد،"بطرسفامحيث،عينهعلىصنعه
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بتنفيذ(091)6الحاليالميلاديالقرنبدايةفي-الحفيد"لإبطرس

والحبمىوالجلدالاعدامأحكاموتطبيق!الثمهيرةدنشواي)مذبحة

للانجليز.إرضاءالمسإلمينالمصريينالفلاحينمنكبيرعددضد

نأكما،الصربمذهبنفسمنأرثوذكسينصرانيوبطرس-

الخارجيةوزيريادين)يجالزوجةشقيقةفهييهوديةزوجته

الأسبق.الصهبوني

اليهوديالعدومعالعلاقاتلتطبيعوالمنفلىينالمحبذينمنكان

فيالساداتالرئيسمعالنشطةمشاركتهبعدالمجالاتشتىفي

التنازلاتمسلسلفيبعدهالمابدايةكانتالتيديفيدكامباتفاقية

الواقع.الأمرقبولوسياسةفلسطبنفيالحربية

وزيراكونهبحكم-افريقيافيالمصريةالسياسةعنمسؤولاكان

علىعملوقد-عاماعشرخمسةمدىعلىالخارجيةللثؤون

مماقبلمننشيطاكانوالذيافريقياديالمصريالدورإضعاف

ذلكجراءمنالمرةالثمرةوكانت،فبهاالبهوديالتسللعلىساعد

الدولمنكبيروعدداليهوديالكيانهبينالدبلوماسيةالعلاقاتعودة

شهرمنالعاشرحربعقبانفطعتفدكانتوالتيالافريقية

.رمضان

ظنهاحسناختارتهالنيالغربيةللدولبطرسالدكتورأثبتلقد

واالعربمنطرفبهاأحديكونقضيةمنفما،المنحيزةبمواقفهبه

جلياذلكيتضح،عليهالآخرللطرفعوناويكونالاالمسلمين

فلسطينفي،الأرضيةالكرةبقاعمنالحديدفيالمثالسبيلوعلى

.والثيشانوالهرسكالبوسنةوفي،وقبرصوكشميروأذربيجان
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التالية:بالدلائلالبوسنةماساةتجاهالموقفهذاعلىولنستدل

انهاالمسلمينضدئثمنالتيالبوسنةحربعنبطرسقاللقد-

المسلمونهمهلاهدا؟نريرجلفأي،"الثريالرجل،حرب

فضلا،أنفسهمعنبهيدافعونسلاحمنالمحرومونالمحاصرون

والمناطقلأخرىاالبوسنةومدنسرايبفوفيوالكساءالغذاءعن

بلغتوقدوالكرواتالصربالىالسلاحيتدفقبينما..الآمنة

فيالمتقاتلةالفرقالىوتصديرهببيعهقامواأنعندهموفرته

!؟الصومال

غاراتبشنالبوسنةفيالمتحدةالأممقواتقائدطالبلقد-

العاملأميناالأمنمجلسوفوضالصربالمعتدينضدجوية

.العدوانلوقفمناسبايراهالذيالقرارانخاذفي"غالي"بطرس

قواتتعرضتإذاالأخلاقيةالمسؤولبةمنبخشىانهأعلنولكن

بشنالمجرمينللصربتصديهاحالفيللخطرالمئحدةالأمم

تعرضمنالأخلافيةالمسؤولبةيخئمىإنه.ضدهمجوبةغارات

لاشعورولكن،فقطالجومنتضربوهيالمتحدةالأممقوات

الشياهذبحيذبحونالذينالمسلمينتجاهالأخلاقيةبالصؤولية

وممتلكاتهم.منازلهموتحرقنساؤهمونغتصب

.واحدةلعملةوجهاق..وفلسطيقالهوسنلا

جمهورلةمأساةبشانالدوليالأمنمجلسلقراراتالمننبع

ملاحظةفييذكرجهدالايبذلبالالاتلقىوالتيوالهرسكالبوسنة

والبوسنة.فلسطينمنكلفيالمسلمينمأساةفيالثبهأوجه
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الفضينينبثأنالقراراتعشراتالمنحدةالأممأصدرتحيث

فيوالكرواتوالصرب،فلسطينفياليهودالمعتدينادانةتتضمن

الريح.معذهبت-القضيتينكلافي-القراراتولكن،البوسنة

ودعمترسختالتيهيالمتحدةالأمممنظمةكانتل!ذا

نفسف!ن،السليبةفلسطينأرضعلىاليهوديالكيانميلادبالأمس

ارض!علىالصربيالعدوانوتدعبمبترسيحاليومتقومالمنظمةهذه

المسلمة.والهرسكالبوسنةجمهورية

االمتحدةالأممعققالوا

محللاا389عامماتثمادوأ"أنطونيوالأسبانيالشاعركتب

الأممعصبةعلىسيطرتهاخلالمن-الحينذلكفيأورباموقف

تجاه-4591عامالمتحدةالأمممحلهاوحلتأندثرتالني

فيالبائسدورهاعندلحظةالتموقف:فقالاياسبانيةالجمهورية

البشريةتشرفأنيمكنكاننبيلةمؤسسةحولت)ذ،الأممعصبة

هدفاتتحولأنويمكن،مؤسفايكنلم)ن،هقكيانالىكلها

.(للضحكالمثيرةللسخرية

المنفرضة"الأمم!عصبةعنالسابقةالفقرةفيفيلالذيه!ا-

اليوميذكر،قرننصفقبلبارزكربيوشاعرمئقفلسانعلى

نأالرجلينكلامبينالفرقغاية،بارزغربيسياسيلهمئ!ابهاكلاما

هذهشاركهاقدالمتحدةالأمم-الأممعصبةعلىأوروباسيطرة

هيث،ادوارديقولحيث،الامربكيةالمتحدةالولاياتالسيطرة

مجردأصبحتالمنحدةلأمما))ن:الأسبقبريطانياوزراءرئبس
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.(الحسكريةأنشطتهابهاتمارسالمتحدةالولاياتبدفيوأداة!طاء

نأالمفهومغير)من:مقدويخارئيس،)جليجوروتويقول-

الذينوهؤلاءالمتحدةللاممالتابعونالغرييونالوسطاءيستمر

المقدرةمنليواوهمسلامخططتقديمفيخلفهممنيقفون

ذلكعنوفضلا،ذلكيريدونهمولاالخططهذهلتحقيقبمكان

حيثمنالمساواةقدمعلىليسواالثلاثةالحربأطرافف!ن

مجردالراقعفيللصلمينبالنسبةالخططهذهكانتفقد،التعامل

.(واستسلامملاءإ

احتجاجاوالغربيينالدوليينالمسؤوليناشقالاتتعددت-

البوشةفيالغربيةالدولوسياسةالقحدةالأممتقاعسعلى

واللواء،،فانس"سايرومماالدوليالوسيط:هؤلاءومن،والهرسك

فيالمتحدةالأمملقواتالسابقالقائد(مودللون)فيليبالفرنسي

.ووكر"استيفنلأمريكياالدبلوماسيوكذلك،)1(البوسنة

الوضعتجاهمداهاقصىإلىبالاحباطالاحساسويصل

خلالمنفيظهر،آخردوليمسؤولمعالبوسنةفيالمأساوي

إنه،البوسنةفيالمئحدةللأممالمخزيالدورالمشبةاستفالته

للقواتلأعلىاالقائد،بريكيمونتفرانسيسالبلجيكي)الجنرال

منشديدةحملةوجهحيث"2(،والهرسكالبوسنةفيالدولية

العامةوالأمانة،مهمتهحددالديالدوليالأمنلمجلسالاننقادات

قدالبوسنةفيالدوليةالفوات"ن:ففال،عينتهالتيالمنحدةللأمم

11البوشةملماتاكتصابفيفاركال!ي-الكلنديماكنزكها،الوص(جقه1)

11نهورعدةبمدابحاده3جت،النرنسي،كوتاجانسحلهحل)2(

77

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عنالموتدفعمحاولةمجردعنالعجزموضعفيؤضعت

الرسمبةالمهمةتنفبذعنحنىالعجزبل،الفصفنحتالمدنيمن

.(للمحاصرينوالدواءالغذاءوصولتؤفنأن،بهاالموكلة

م!ظمةأنخلالهامنيوضحغربيمسؤولمنأخرىشهادةهذه

لمصالحهانسخرهاالغربيةالقوىأسبرةوقعتقدالمتحدةالأمم

فيفول،يبررهمالهالمنظمةهذهمصداقيةفيالتشكيكوأن،وحدها

هوماإلىتحتاجالمتحدةالأمم"ن:كنداخارجيةوفلر"بيتي"بيرن

أساسيةتحسيناتإلىحاجةفينحن،الأوتارضبط)عادةمنكثر

البوسنةفيجوهريبفشلمنينالقد..عملهاوأسلوبهيكلهافي

تسلطالىالكنديالوزيرويشير.(أخرىومناطقوالصومال

فيضيف:،المتحدةالأممعلىالامريكيةالمتحدةالولايات

الشرطةرجلبمهمةتقومأنولايجوزواحدةدولة)ولاتستطيع

.(العالمي

لعاملندنفيالاستراتيجيةللدراساتالدوليالمعهدتقريربفول

أوتقديردونالحالاتبعضفيتسرعتالمتحدةالأمم"ن2991

تدخلاأخرىحالاثفيوتدخلت،المطلوبللموتفاستحداد

تراجعوبؤكدالدوليالوضعخطورةيزيدالفشلهذاوان،خاطثا

.(العالمشعوبأمامالدوليةالمنظمةمصدافية

در)يمكن:)1(الانسانلحقوقالأمريكبةالمنظمةتقريريقول

التالية:العناصرالىواجبهاآداءعنالممحدةالأممتقاصاسباب

الوسيطبدورتكتفيالأمميةالقواتجعلالذيالحيادموقف-

.ام22/8399/نارلغ3134رالحدد-الفرنهلانرر،بر(والوموليلمجلة()1
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المنصوصالمباديءتطببقتباشرأنعليهاكانبينما،الحكماو

عليها.

للابلاغإمكانيةكلئفصىالذيالسباسيالحذرفيالافراط-

المتهمةالفئاتبعضشأنفيالشارعرأييقصىكما،والاخبار

.الانسانحقوقبانتهاك

ترغمالتيالسياسةالمساومةأسلو!علىالدولبعضاعتماد-

وتجاهلالمتحدةالأممصمتضمانعلىبعفالحكومات

.بالمعوناتإمدادهامقابلتفترضهاالتيالجرائم

الايمكنت)1(بيجوفيتشعزتعليالبوسنيالرثيسيقول

مبرروراءتتستربتاقضاتمسؤولياتهمنيهربأنالأمنلمجلس

"الأطرافكلبهتقبلبمانقبلسوفأنناأ:مفادهدائمبشكليتكرر

تهديدضغطتحتيعيثى-الضحيةوهو-واحداطرفاأنحينفي

الأممتدخلهوهذا..والابادةالجماعيالتجولعمنحفيقي

تؤديأنهاعلىالمتعجرفلاصرارهاوتقاعسهابمراوغتهاالمتحدة

تار-لخياتسقطبهذاوهي،أنفسنابتسلبحلناالسماحوعدم،دورها

فيالدوليالمجتمعتورط)ن..وطنيدمارفيرئيسيةكآداة

السلسلةهذهخلالمنواستمر،الأسلحةحظربفرضبدأالبوسنة

تدخلهافيالمتحدةالأممتسثمرأنإ)ما..لاتنفذالتيالتعهداتمن

الاستمرارلايمكنهانإنها،بأخرىأوبطريقةوقفهتقررأنو)ما

.(البوسنةشبتديرفيشريكاتجعلهاالتيالحاليةسةباب

يذكرهمفلعله،سيلاديتثىحارث،البوسنةوزراءرئيسويقول

.م21/11/3991البصحيفة-التحذ3للاالحامةالجححيةأماملهخطاب(ش1)
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علىعارالمتحدةالأمممنظمة))ن:مضاجعهميقضبتارلخ

ض!اللولبةالمحكمةالىشكوىرفعننويلاننا،الحصريمجتمعنا

البوسنة،فيالمرتكبةالمجازرفيلمشاركتهاالعاجزةالمنظمةهذه

الدفاعوحقالحباةفيالأساسيالحقمماسلبتالمتحدةالأمم)ن

.أنفسنا(عن

علىشافياكافبادليلانصلحذكرناهاالتيالعديدةالأفواله!ه

والهرسك.البوسنةفضيةفيالمنحدةالأمممنظمةنواطؤ
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الرابعالفصل

البوسنة.شحمطوماساة..اهـرودا-
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البوسنلاشعبومأساة..أورويا

تفككعقب-اليوغسلافيالاتحادجمهررلاتتفككبدأعندما

إعلانوتوالى-لهتمهداكانالذيالسوفينيالاتحادجمهو!لات

ذلك-عند-الأخرىتلوالواحدةاستقلالهاالجمهورلاتهذه

بهذهاعترفتئمالاستقلالهذا-ألمانياخاصة-أوروباشجعت

علقتثم-والهرسكالبوسنةجمهوريةفيهابما-الجمهوريات

لأوروبي.اوالتعاونالأمنمؤتمرفييوغسلافياعضوية

عنالناتجةالدولكافةاستقلالدعمتفدأوروباأنورغم

-و)صرارعمدعن-اخفقتأنهاإلا-كرواتياخاصة-يوغسلافيا

ذريعاسقوطاسقطتوبذلك،البوسنةلمأساةعادلةتسويةإيجادفي

البوسنة.فيم!داقيتهااثباتفي

الأوروبية،السياسةفيئغراتعدةالبوسنيةا،زمةكشفتلقد

الأزمةبهذهمباشرةالمعنيةالكبرىالأوروبيةالدولأناهمهالعل

الماضي،فيجذوره،تاريخيثأريمنطلقمنالبلقانفيتلعب

الشمسوضوحينضحوهذا،المسئقلفيآفاقهتكونأنمنبدلا

روسيا2موقفو،كرواتيامساندةمنألمانياموفففيالضهاررابعةفي

صربيا.مساندةمن

العاشرالعقدهذابدايةمنذجديدمنيشكلالعالمبدألقد

السوفيتيةالامبراطوردةشمسوكيابالعشرينالقرنمنوالأخير
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)نها،نفسهاتثكيلفيآخذةقويةجماعبةفوةوهناك،الشيوعية

.،ماستربختامعاهدةجمعتهاالتيأوروبا

فيالأوروبيةالقوىتدخلتحينماوجودالمعاهدةلهذهبكنلم

الأفبون،حرببهعرففيماالىأبوكسرز،تجاوزاتعلىللردالصين

فيهتجتهدالذيالوفتفيذلكمنأقلأوروباتفعلأنيليقفهل

.،"ماستريختظلفيجديدعهدلبدء

.للاسلامالتقليدىوالعداء..البرلطانىالموقف

الواضحالتحيزهذايلحظالبوسنةفيالبريطانيللموقفالمتتبع

الأفقفيالأزمةبوادرلاحتأنمنذوالكرواتالصربجانبالى

لأوروبي.ا

مارتيكتب،االبوسنةلعارالسنوية)الذكرىعنوانهكانمقالفي

ذلككان:يقولأ0/2/3399الجارديانصحيفةفيوو!وت

والدبلوماسيينالحكوماتبينالعادةفوقبتواطؤمفعماالعام

الشعوبعنالحقيقيةالخياراتإخفاءاستهدف،والعسكريين

.العاموالرأي

فث!لعنخاصةمسؤوليةتتحملبريطانيا)ن:قالأنإلى

وهذه.البوسنةتحديالىلاستجابةافيالغربديمقراطيات

بهتتميزالذيالرفيعالدبلوماسيالموقعمنتنبعالمسؤولية

أيضا.الفائقةالعسكريةوقدراتهااستعدادهامنتنبعكما،بربطانيا

المجموعةتترأسكانتبريطانياأنحقيقةمنالمسؤوليةتنبع

حيث.البوسنةحربمنالأولىالحرجةالفترةخلالالأورودية
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الجماعةوقبادةالمباثرةزمامأخذمنيمكنهاوضعفيكانت

.يحدثلمذلكولكن،الايجابيالاتجاهفيلأوروبيةا

فيالدوليالموففقيادةفيبربطانيانجحت،ذاكموقعهامن

منها:،اتجاهاتعدة

الصربأنيعلمالكللكن،البوسنةعلىالسلاححظر-

للفئاتأسلحةباعوا"الصريونوزيادةيكفيمالديهموالكروات

وفلر،هيرددوجلاسسئلوعندما.االصومالفيالمتقانلة

كانالبوسنةتسليحرفضهسببعنيو!ذاكالبريطانيةالخارجية

التيالعبارةوهي.(المتساويللقلساحةسيخلقذلكالأن:رده

.،مشيناموقفبأنهاتاشرو!قها

مطلباذلككانوقد،المفاوضاتدوامةفيالمشكلةإغراق-

إلىالمننازعةالأطرافدعبتحيث،باخراجهالبريطانيونقام!ربيا

العسكريالحليف-أثينافينم،لندنمؤتمرإلىثم،جنيفمؤتمر

يتقدمونالصرببينما،المداولاتوطالت-روسيامعللصرب

الرجالويقتلونيومبعديوماخرائطهامنويغيرونالأرضعلى

.النساءويغتصبونوالاطفال

وفي.لأمريكياثموالدوليالأوروبيالعسكريالتدخلمغ-

خارجيتهووقلرابوزراءرئيسميجورجونفيهايعلنكانمرةكل

يتلقونالصربكان،بتملنالعسكريالتدخلأنهيرددوجلاس

:قالال!يهووهيرد.وضراوةوحشيةويزدادونلاطمئنانارسالة

وعندما.(والاحباطبالعاطفةمدفوعينعكريانتدخلأنالانربد

وطالبت،البوسنةمسلميإبادةفياشتركتأورولاأنتاتئ!رقالت
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"وهورفكندمالكومالبريطانيالدفاعوقلرردالعسكريبالتدخل

لاحوحين!!عاطفيوهراءعبثهذا:قائلاايعكتلندا،منيهودي

قراراتخاذوشكعلىكلينتونالأمريكيالرئيسأنالأفقفي

الاعلاموسائلمختلفوأشارت،البوشةفيالعسكرييالتدخل

رسالةحاملاواشنطنإلىبالسفرهيرددوجلاسسارع،ذلكإلى

وأعلن،بسرعةاستجابالذي،ايأمريكيالرئيسالىحكومتهمن

الحلفاءمعلإتفاقبا"لاعسكريا)جراءتتخذلنواشنطنأنلاحقا

.(لأوروبببنا

نأحتى.البوسنةعنالسلاححظررفعالىلاتجاهامقاومة-

علىالموضوععرضمااذاالفيتوباستخدامهددمبجورجون

الأمن.مجلس

القواتوهي،ل!كاثةالمخصصةالدوليةالقواتتعزيزمنع-

حقتعطولمسلامهناكوليسالسلاملحفظسميكماأرسلتالتي

المكلفةالمهمةلتنفيذقوةمنتملكمااستخدامأونفسهاعنالدفاع

ستيرارتبوبالكولونيلالبريطانيةالفواتقائدأعلنفعمندما.بها

الإغائةخطوطعلىالمحافظةمنلتمكيةكبرقوةإلىحاجتهعن

القوةأنالبريطانيالدفاعوزيرردكان.)فيتر(منطقةفيمفتوحة

.الزيادتها"ولاداعيمناسبأحجمهاالبوشةفيالبريطانية

البوسنببناللاجئبناسنفبالمبدأالبربطانيةالحكومةعارضت-

ذلكفيواحتجتالأوروبيةالجماعةدولفي،الموتمنالهارلين

عمليةفيالصربتثاركألايجبالأوروببةالجماعة"أنبدعوى

والغ!اءالدواءتقديمذلكعنبدلاواقترحت.،الحرقيالتطهير
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أحدعليهردماوهو،تأمينهممحاولةمعأماكنهمفيللاجئين

ناالممكنمنكانهل:قائلاالأهليةالإغاثةهئاتفيالمسؤولين

يأفعلوعدم،النازيحكمأئناءأماكنهمفياليهودباطعامنكتفي

اأالموتمعسكراتالىنفلهملوففشيء

البوسنلا،مناصرةلجنة

معمقابلاتبعقدالبوسنةمناصرةلجنةمنتوصبةعلىبناء

بقضيةالمباشرةالصلةوذاتمصرفيالأجنبيةالدولسفراء

الفراءهؤلاءمعمقابلاتعدةاللجنةيمثلوفدعقدفقد،البوسنة

السفيرمع-بمواجهةبل-بمقابلةبدأها-نباعاسنذكرها-

.م3991يوليوا2الاثنينبومالقاهرةفيالبريطاني

أوضحساعةلمدةوالهرسكالبوسنةقضيةحولحوارداروقد

فضيةمنالبريطانبةالحكومةموففحولاللجنةنظروجهةالوفدفبه

النالية:النقاطفيوالهرسكالبوسنة

منتتخذأنمضىعاممنذوعدتالبريطانيةالحكومةأن-

بالبوسنةالمسلمينعلىتقعالتيالمذبحةيوقفماالاجراءات

.دائرةماتزالوالمذبحةعامبعدنجتمعنحنوهاوالهرسك

إلىالبريطانيةللحكومةالمنحازالموقفتؤكدمعلوماتعندنا-

نأ.الوسائلوبكلالمسلمينوضدوالكرواتالصربجانب

منيكوندوليعملأيوجهفيكأداءعقبةيمثلانوفرنسابريطانيا

الصلمين.علىتقعالتيالمذبحةابفاىشانه

المتحدةالأمممظلةتحتالمتواجدةالبريطانيةالقواتأن-
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اكتصابننوشاركتالمسلمينمواجهةفيعداثيةأغمالامارست

وهيئاتالأوروبيينالمراسلينمنالكثيرينبئهادةالمسلماتالنساء

الأوروبية.الانسانيةالاغاثة

الاكاثةفيالعاملةالبريطانيةالشعبيةالهيئاتموقف)ن-

البريطانيةحكومتهمواقفويخالفتماماموقفنامعيتفقالانانية

.المنحاز

را2لغضبةنتيجةللخطرتتعرضسوتبريطانيامصالحان-

السفبرنائبحاولوقدالبوسنةفيلاخوانهميحدثلمامسلممليار

قراراوانالبوسنويالشعبببنداخلياقتتالبأنهالموقفتبرير

.صعوباتتواجههسوفبالتدخل

فييقتلفلاللقضيةتمييعهذابأنالحاضرونعليهردوقد-

وأنالمسلمونهمالمظلومالوحيدوالطرفالمسلمونالاالبوسنة

الصرببينحربالأفقفيظهرعدماالفورعلىتدخلتأوروبا

بنفسهالفاتيكانباباوقامأيامكضونفيذلكوأوقفتوالكروات

للمقديمساعدةتقفوأوروبابريطانياولكن.ذلكعلىبالاشراف

المسلمين.علىيتملاعتداءاماداموالكروانيالصربي

الموقفعلىاحتجاجرسالةللفيرسم!متالمقابلةنهايةوفي

وثائقعنيثبتهاوماالبريطانيةالحكومةلرنب!موجهالبربطاني

.ومستدات

جونتولىعندماالبريطانبة"الأوبزرفر،صحيفةذكرتلفد

أنتاتشر"اأمارجريتاسنفالةبعدالبريطانيةالحكومةرئاسةميجور

هجرتهأنوبما،يهودياكانوأنه،)إبراهامهولوالدهالحقيقيلاسما
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غيرفلقد،هويتهمفيهايخفوناليهودكانحقبةفيتمتبريطانياإلى

فيالاندماجبسنطيعحنىبريطانياسمالىالبهودياسمهالأب

الرئشروالدكانإذاولكن،اليههاجرالذيالجديدالمجتمع

فيوجودهعلىحفاظااليهوديةهويتهيخفياناستطاعالبريطاني

الحقيقية!مثاعرهاخفاءيستطعلمالإبنفهل،البريطانيالمجتمع

تجاهمشاعرهذلكومن،فجأةامامهابوابهانفتحتالذيالعالمتجاه

كلهالغربتحملإنوالتي.اوروباقلبفيالوليدةالاسلاميةالدولة

يبقىبريطانيانصيبأنإلا؟المأساولةاوضاعهاإليهآلتمامسؤولبة

الأوفر.النصيبهو

وزراءرئي!ميجورجونأرسلهالذيالخطابنصولنتأمل

بريطانيا:خارجيةوزيرهوجدوجلاسالىانجلترا

الوضعحولالوافيتقريركمعلىشكرا..دوجلاسعزيزيأ

وكما.السابقةيوغسلافيافيوالهرسكالبوسنةمنطقةفيالحالي

وحكومةالوزراءمجلسمنكلاأنالسابقةالمناقشاتمنتعلمون

التالبة:السياساتمنايمنموقفهاتغيرلمجلالتها

تدريباوتسليحعلىمسنفبلاولاالآنلانوافقنحن-ا

والهرسك.البوسنةفيالمسلمين

حظرعلىالمتحدةالأمموارغامالزامفينستمرسوف-2

اليرنانأنجيدانعلمبينما،والهرسكالبوسنةمنطقةإلىالسلاح

والنصساألمانياأنكما،بالسلاحصربيايمدونوبلغارياوروسيا

لصالحالمجهوداتبنفسيفومون-الفاتيكانوحتى-وسلوفينيا

والجماعاتالدولنجاحعدممنالنكدمع،النطقةفيالكروات

البوسنة.ديالمسلمينإلىالمساعداتئوصيلفيالاسلامية
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البوسنةتقسيميتمحتىالسياساتهذهاتباعفينستمروسوف

الأمروهو،أوروباداخلمتوقعةاسلاميةكدولةوندميرهاوالهرسك

المجاهدينوتدريبتسليحخطأنكررأنولانريد،لايحتملالذي

يسمىلماوتحولهم،الابقالسوفيتيالاتحادقواتضدالأفغان

فيخطيرةمشكلاتإلىيؤديالديالأمر،المسلمينبالمجاهدين

الأوروبيةالمجموعةفيالمهاجرةالمسلمةالتجمعاتبينالمستفبل

الشمالية.وأمريكا

سوفالداخليالأمنأجهزةقبلمنخاصااهتماماهناكإن

المملكةفيهناخاصة،أوروبافيالاسلاميةالتجمعاتنجاهيتخذ

المتحد.

علينايجب،القديمةيوغسلافيافيالوضعيستقروحتى-3

نأاسلاميةتعتبرلدولةلايمكنانهمننتثدأن،الأمركلفنامهما

المحادثاتفينستمرأنالضروريمنف!نهوعليه،الفطفةفيتقوم

ممكنة،تحركاتأيتأخيربهدتللسلامأوين-لفانسالصورية

الضجمعوبزاح،والهرسكللبوسنةوجودهناكلايعودحتى

فيالسائدةأنهاتعرفأنيجبالرؤبةهذهأرضهمنتماماالاسلامي

فينتدخللنف!ننا،وعل!.الشماليةوأمريكاأوروباحكوماتكل

حظررفعالىندفعاوالاسلاميةالتجمعاتلحمايةالمنطقةهذه

عنهم.السلاح

رفشن!يعترضواأنلايمكنأنهميعلمواأنيجبالمسلمينان

يسمىماجمودظلوفي،الجديدالعالميالنظامظلفيللعالم

لمنعشيءأيفعلعنعجزهمظلوفي،"الاسلامية)بالحكومات
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يأفعلجدوىوعدم،والهرسكالبوشةفيالمسلمينعلىالقضاء

-االاسلاميالمؤنمر)منظمةمؤنمربعدوعودهملتحقيقشيء

لديهملي!جميعاف!نهم،13991//51بتاريخجدةفيعقدالذي

حكوماتهم.فينتحكمأنناإذ،لاعتراضناقوة

دفاعوزيربهوبشعربهأشعربالذيلاتشعرأنكتماماأعلم)نني

نظروجهةجميعانعرضأنالمهمومن،الفضيةهذهحولبريطانيا

القويالهجومبعدخاصة،القضيةهذهحولالبرلمانفيموحدة

كلمناتوقعانني.الابقةالوزراءسنئيسةالسياسةهذهعلى

مجل!مسؤوليةيحترمواأنالحكومةيخدمونالذينهؤلاء

.،الوزراء

بىلطانباوزراءريس-يجورجون

القبرصىاالموقف

البونانية،)قبرصنقصدإنماالموففهذاعننتحدثعندما

إلىالقبرصيةالجزبرةانشطارتمحيثاالتركبة)فبرصعنلهانميبزا

.الاضطهادمنالمسلمينلانقاذ7491عامتركياتدخلبعدقسمين

كماوالغربالثرقبينالبحريةالطرقمفترقعندقبرصتقع

حث،الأعمالمراكزأحدعاماعرينمنكثرمنذأصبحتأنها

غيرماليةبمزايافيهاتنمتعوالاستيرادالتصديرومؤسساتالبنرك

اللبنايخونوتسبب.هناكالمطبقالبنوكحساباتنظامبسبعادبة

عادثمالجزيرةعلىالثرواتابفادبدءفيالسبعيناتبدايةفي

أناسالجزيرةعلىيتوافدوالآنبناثهالإعادةبلادهمإلىاللبنانيون

.اليوغسلافسغاليغالاضطراباتتسودهامناطقمنآخرون
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وكانت،الصربللتجارمحددةوصولمحطةقبرصوتحتبر

حيثمكاريوسوالأسقفتيتوالمارشالتربطوئيقةعلاتاتهناك

ذلكإلىوبضاف،الانحيازعدمحركةمؤسسيمنالاثنانكان

التعاطفأيضاوهناكالأرثوذكسيةالثمعائرتطبيقفيالدينيالتقارب

بعتبركليهماأنحبثللصرباليونانيينالقبار!ةجانبمنالمتميز

العثماني.الوجودمننبقىمامعدائمصراعفي

لانلتزممؤسسةآلافعشرةمنكثرفبرصفيويوجدهذا

شركة005منوكثردوليابنكا02ضمنهامنالدولةقوانينبتطبيق

!رببة.

الوهميةالثركاتمنكبيرعددافتتاحشديدةببساطةتموهكذا

وتوجد،الشكوكب!ثارةكفيلامروهووجيزةبقرةالحظرفرضقبل

الذيسكابيوجرادبنكبينهامنقبرصفييوغسلافيةبنوكثلاثة

السبدةنديرهاوالتيبلجرادفيالرئبسبةالماليةالمؤسسةئعتبر

تعاونوكأنتعاما67العمرمنتبلغنئيطةامرأةوهيبوركافوسيك

البنك.لهلىامديراكانعندما،أيلرسيفيكالرئبى

صربياضدوالماليالتجاريالحظرتخرقاليونانيةتبرص)ذن

.لبلجرادمساعداتهابتقديملأسوداوالجبل

مقدونيا.موقف

الحائطعرضالنحدةالأممهينةبقراراتمفدونياتضرب-ا

بشحناتمحملةصربياوالىمنالثماحناتبمرورتسمحإنهاحيث

صربيا.فيالأسواقتنعشمختلفةبضاخمن
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وصربيامقدونيابينالحدودطولعلىالنقلسياراتتتجمع2-

هذهوتعتبر،مثروعةغيربطريقةالحدودلتخطيالاشارةانتظارفي

.بلجرادضدالتجاريالحظرفيمنفرجةثغرةالمسافة

-وقطاراتنقلعرباتنشرالمتحدةالأمملمعلوماتطبقا3-

مصنعةولضائعاستهلاكيةوبضائعالكيماوبةوالموادبالبنزينمحملة

وفد،مستمرةبصورةالحظرنتمهكبذلكوهيصربياوالىمن-

مليئة"الشوارعأنالأوروليوالتعاونالأمنمؤتمرتقريرفيورد

.،جدامشفرةالأسواقفيوايأسعاربالسيارات

لقرارالانتهاكاتتلكعنمقدونيافيالم!مؤولونيدافع-4

خسائرألحقالقرارهذاانبحجةصربياعلىالتجاريالحظر

المتحدةالأمميطالبوالأنالجرأةواتتهمكماالمقدونيبالاقتصاد

بالتعويض.

%05يشكلونوالذينمقدونيافيالمسلمينبأحواليتعلقوفيما

ذلك،منأقلتظهرهمانتحاولالسلطاتانالاالسكانعددمن

لأنهمالدولةمدارسمنمسلمطالب0003بطردقامتحيث

كما.الاسلامالىتسيءالتيالرسميةالدراسيةالكتبعلىاحتجوا

رئي!وس!عىاقليةالمسلمينيمتبرونمقدونبافيالمسؤولينأن

تكونلأنمساعيهأقصبذلإلىايجوروفإكيروجدمقدونيا

نصرانية.دولةمقدونيا
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الخامسالفصل

اعلانانمجردالانساقصقوق-

ثيينافيالانساقحقوق-

))بالكلبالرفق-

الطفلحقوق-

الانساقحقوقمنضاتشهادات-

الفضولاحلف-
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اعلاناتمبعرد55الانسانهحقوقأ

إعلاناتالعثرينالفرنهذامنالأخيرالنصفخلالتعددت

لحفوقالعالمي)الإعلانفمن،الانسان"حقوقومواثبقواتفاقيات

الاتفاقالى،(91)48المتحدةالأممعنالصادر(الانسان

للقضاءالدولياليئاقالى،أ591"!الانحصانلحقوقالأوروبي

المتحدةالأممعنالصادرالعنصربةالتفرقةأشكالكافةعلى

والحقوقوالشاسيةالمدنيةالحقوقاتفاقبنيإلى،()659.ا

المنحدةلأمماعنالصادرتين،والنقافبةلاجتماعيةواالاقنصادية

لحقوقالأوروبيوالعاونالأمنمؤتمر)علانوأخيرا،(1)669

.(991)0بارشىفيالمنعقدالانسان

"جنيفاواتفاقالمتحدةالأمم)ن!ئماءإعلانتاربخوكذلك

الانسانلحقوقالانجليزيالعهدبقرونذلكوقبل،الثهير

والموافىالان!انلحقوقالفرنسيوالاعلان،م(121)5

3917().

علىالعملإلىتهدفوالمواثيقوالاتفاقياتالاعلاناتهذهكل

والثقافيةوالاجتحاعبةلاقتصاديةواوالسباسيةالمدنيةالحقوق!بانة

وعلى..تفرقةأوتمبيزدونبهايتمنعواأنالبشرلكافةبحقالتي

لحقوقالعالميل!علانالأولىالستللمرادنعرضالمثالسبيل

:لانسانا

.والحقوقالكرامةفيومتساويناحراراولدواالناسإن-ا
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هأاللفةأوالجنسأواللونأوالعنصربببالتمييزلايجوز2-

وأالوطنيالأصلأو،سياسيوغيرسياسيالرأيأوالدين

آخر.وضعأيأوالمولدأوالثروةأوالاجتماعى

والحرية.الحياةفيحقفردلكل3-

.استعبادهأوأحداسترقاقلايجوز-4

العقوبةأوللمعاملةولاللتعذيبأحد)خضاعلايجوز5-

بالكرامة.الحاطةأوإنانيةاللاأوالقاسية

تعسفيا.نفيهأوحجزهأوانسانأياعتقاللايجوز6-

التيالنصوصهذهؤضعتلمن:تساءلأنالعرضهذابعدلنا

المسلمالانسانوهل،تفصد)نساذوأي.."الانسان"حقوقتدعم

؟االحقوقهذهتشملهمممن

مسيحيكاتبوهو!الخازن)جهادالثساؤلهذاعلىلنايجيب

منالفاخمسينن)1ة)1(يقولإذ،)جابتهفيحرالاشكمنصف

عشرةيصلبينما،جوعاالموتخطريواجهونموستارسكان

هذايعتبرونوهم،للعلاجالغربمستشفياتالىعشرونأوأطفال

فيوحقهالانسانلكرامةالاحتقارمنتهىهوبينما،الانسانيةمنتهى

عربيكلالمذنببل،وحدهالمذنبهوالغربوليس،الحياة

ضاعتإذا،شيئا!ياعهامنيتعلمولمفلسطينضيعومسلم

العاديينالناسنحن-ف!ننافلسطينضاعتكما،غدانهائياالبوسنة

هيالواقعفيالانسانحقوقأنوسنذكر،الغربتواطؤسندين-

.م6/2/83991-الندبة(الجاة1)
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الانسانحقوقليستأنهاإلااليهوديأوالمسيحيالانسانحقوق

تنتهلمولكن-الشهادةبل-الاجابةإنتهت(البوسنةفيالمسلم

.المأساة

.برهانبلادعاوىالانساقحقوقمواكيق

المسلم-الانسانحقوقتم!هكفحيئماالمقولةهذهيؤكدالواقع

تتعالىبيحا،الانتهاكهذاعنالطرفالغرببغض-وحده

غير،الانانحقوقعلىالعدوانحلرالتحركاتتتلوهاالصيحات

المسلم.

نظرفيهامسألةكاملشعبوقنللاتغتفرمسألةغابةفيإنسانقتل

اليهودبهيتمتعكانمايتناسىأوينسىالجاحدالغربإن

مافلهم،الحريةنعيمفيهـدرفلونالاسلاميةالعصورفيوالنصارى

وأريحيةالاسلاميالتسامحيجحدكما،عليهمماوعليهمللمسلمين

حينما-تاريخياالمظلومة-الحثمانيةالخلافةظلفيالمسلمين

بقطع-الانسانحقوقبينالفرقبوضحماوهذا،البلقانحكموا

وين،غيرهممعالمسلمونمارسهاكما-وعقيدتهدينهعنالنظر

اأالانسانبةمؤتمراتهفيالغرببهايتشدقالتيالمزعومةالحقوق

التيالقيمخى،ومبدأقيمةكلإهدارعلىمصممونالصربإن

أنهميذعونفهم،أجلهامنويقاتلون،بهايؤمونأنهميدعون

عنينوبونوأنهم،النصرانيةالفيمعنيدافعونوأنهم،نصارى

اأذلكفيالنصرانيالعالم

والرحمةالمحبة:هي-التوحيدبعد-المسيحتعاليمأبرزإن
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الكراهية،أنهاعلىالمحبةيفسرونالصربلكنواللاموالرأفة

والسلام،الانسانذبحبانهاوالرأفة،وهمجيةقسوةبأنهاوالرحمة

.شيءكليتيحعدوانبأنه

وأمثالهمالصربالمعتدينأنحينفيذلكالناسيصدقكف

فيوحفهوكرامتهالمسلمالانسانحريةالساعةمدارعلىيهددون

.والحلاجالغذاءوفيالماموالأمنالحياة
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11ثيينافىالإنساقحقوق

المؤتمر-3991يونيوشهرمنالأولالنصففي-إنعفد

النمسا،عاصمةفيبنامدبنةفيالانسانلحفوقالثالثالعالمي

لأربعةاالدنياأركانمنمدعولافآخمسةمنأكثرالمؤتمروحضر

مننشكوالني-المتحدةلأمماتكفلتدولةوستبنلمائةممثلين

سفرهمبنففات-البوسنةفيبدورهاالقيام)زاءخزانتهاخصاء

كاملين.أسبوعينمدىعلىوشرابهموطعامهمومعيشتهمل!قامتهم

آلةتدارأسرالمفو(فيمنهممقربةوعلىالمؤتمروناجتمع

المسلمين.بدماءالأرضتخضبحيثالصربيةالحرب

الانساني،)المؤتمرهذاينعقدانوالأجدرالأجدىمنكانلقد

العينرأيالانسانحقوقأنصاريرىوحتىسراييفوأطلالبين

علىكرامتهوتسحقالانسانآدميةئداسكيفاليقينعلمولعلمون

حيث،ذلكعلىوشهاداتنقاربرالىحاجةودونماالظيعة

واناتوالأيامىالثكالىودموعوالبتامىالأطفالصرخات

ونحببالنمبوخوأدينوالحرفىوالجرحىوالمعوفينالمشوهبن

..الصربفرسانبواسطةأعراضهنهتكتاللاتيالمغتصبات

كالنعاجفيساقونالمسلمينمنالباقيةالبقيةاماااالصليبفرسان

والدماءالجنثوحيث،والننكبلوالتمئيلالتفنيلمعسكراتالى

.والخرابالدمارحيث..لأشلاءوا
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لافتاتيرفعنالنساءمنوفددخولالمؤتمرمغفلماذا..والا

ومغ،البوسنةفيالمسلماتالمغتصباتحقوفعنبالدفاعيطالبن

أالاستراحة!أثناءأوالمؤتمرجلساتفيالبوسمنةمنأحديتحدثأن

جائزةعلىالحائزلاما"أالدلايمثلعالميةشخميةمنأكثرومغ

مغكما،الأقلياتقضاياعنيتحدثسوفلكونهللسلامنوبل

فلسطينفيمساجدهموهدمالمسلميناضطهادعنالحدبث

والهند.والبوسنة

مجردفيهالانسانحقوقأصبحتقدا"المتمدنالعالمهذاإن

منطائلولاوتمضتعقدومؤتمرات،تقالوكلمات،تدبجخ!

ها.وراء
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بالكلابالرفق

ستسارعبسيطةبوعكةقطةأصيبتاو..كلبسقطإذا

وشقوالصراخللنجدةأالمتحضر،العالممنعديدةمنظمات

الصتوحشبن.البئرمنوغضباالحيواناتعلىحزناالجيوب

لمثاهدةبقوةاهتزتجنباردوبريجيتفعلتهمابالضبطهذا

آلافعلىحزناذلكيكنولم،والهرسكالبوسنةفيوالدمارالدم

اللاتيالنساءولا..بومباوأذرعهمأرجلهمتقطعالذينالأطفال

بريجيت..اعراضهنيهتكاللاتيالفتياتولا..بطونهنتبقر

شم!أأثارهابالحيوانالرفقورئيسةالسابقةالفرنسيةالممثلةباردو

القصفوحشيةمنتعانيالتيالضالةوالكلابالقططوهوآخر

اهؤلاء"لحمايةالتبرعاتلجمعالحملاتتعدفراحت،الصربي

ليستوهيمهمةليستأشياءذاهذه،البثراما..المساكين

عنها.مسؤولة

نباا31/1499/بتارلخالقاهربةالعربيصحيفةأوردتوقد

عنللدفاعالعالمفيا،زياءعارضاتأشهرمنخمساحتشاد

صناعةفيلاستغلالها"االمجرمونالبنريصطادهاالتيالحيوانات

فيأقيمحفلمنالخمسالحارضاتوخرجت..الفراءمحاطف

حيواناتصيدعنبالكفتطالبمظاهرةفيالفرنسيةالعاصمة

.الفراء
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فيالموتيقاومونالبوسنةأطفالمازالالآخرالجانبعلى

ومازال..هناكالمنتشرةللأوبئةمضادمصلأولبنعلبةانتظار

خبز.كسرةانخظارفيالصومالأطفال

البوسنةفيالصربوحوشقتلهمالذينللأطفالذهنيجرى

الذينالبشرلمحاكمةالعالميالضميريتحرلالملماذا،والهرسك

الوحئمية.فيالوحوشنافسوا

فيحدثكماطفلينفتلكلباليحاكمواالانجليزينحركلماذا

قتلتلريةكلابالبحاكمالضميرنفىولايتحركفترةقبللندن

مثلا.الشيئمانجمهوريةوفيوالهرسكالبوسنةفيلأطفالاآلاف

الوحشيالحيوانأمالبشريةالكلاب..بالقصاصأجدرأيها

بالعقابأجدرأيها..نغييراولادفعاولاردالفطرتهلايملكالذي

جاءتالذيالحيوانأمالأطفالقلفييتفننالذيالعقلصاحب

الوحولنى.فطرةمثالعلىفطرته

ولا،اياطفالآلافعذابإلىيلتفتلاظالمعالمابناءنحن

طفلينلقتلبفزعولكنه،مسلمينكانوا)ذالأطفالاآلافبفتليعبأ

البريطانيةالصحفنشرتكماالذئابطبيعةفيهركبواكلبقتلهما

معالمستولدةالذئابفصبلةمنهوالمسعورالكلببأنذلكنبأ

.الكلاب

الأنباءوكالاتإليناحملتحيثبتلكشبيهةأخرىحادثةوهذه

أنهماالبوينجالطائرةقبادةطاقماكتشفالذينوالكلبالفطةفصة

درجةبلغتوحيثلاتكيببفحيثالبضاخعنبرفيمسجونان

تحتدرجاتثلاثالعلياالجوطبقاتفيالطيراناثاءالحرارة

401
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مطاراقربفيوالنزولالسيرخطقطعالثمهمالطيارفقررالصفر

منكوبعلىواستضافنهماالئلاجةهذهمنوالكلبالقطةلاخراج

رحلتهما.نهايةيبلغاحتىالأولىللدرجةالدافيءالصالونفياللبن

الئهامةهذهبالماولكن..بالحيوانورنقونجدةشهامة

تحتمسلمآدميسجينألفلئلاثمائةمايجريلاترىالأوروية

ففطلب!وا..الصفرنحتعشربندرجةفيسرايفوفيالجلبد

يمطرهموإنماالرهيبةالثلاجةتلكديومحاصرينمحبوسين

احدلايتحركثم..والقنابلبالصواريخالصربالأوروبيون

معوناتوقوافلتصريحاتالاالمتحدةالأممأروقةمنولاتخرج

الطريق.فيتتوقف

أوروبالهملانسمحمئاتبضعيومكليموتالجلبدوتحت

عليهموتحظرسلاحقطعةأيعنهموتمنعأنفسهمعنبالدفاعحتى

.للفجاةوسيلةأي

حيتانا.كانواليتهم

انعقدالذيالمؤتمريرفعهالذيالشعارهوهذا:الحيتانلاتقتلوا

دولكل،تهددهاالتيلأخطارواالحيتانمستقبلحولاليابانفي

.الهامالعلميالمؤتمرهذافيممثلةالعالمدولومعظمأوروبا

التالية:الفكرةفيالمؤتمرأهميةوتكمن

الحيتانيصطاداللامباليالظالمالمخلوقهذا..الإنسانان

بزعجالذيالأمر..وعنبرهاوعظامهازيتهامنيستفيدلكيولقتلها

.يإنقراضباو!هددهاالعالمفيالحيتان
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هذاالمتقدمالعالمقلبطيبةمنيحجبأنإلامناالمرءولاي!مع

يغمضالذيالوقتفيوذبحهاالجانصيدضديقفالذيالعالم

البوسنةأرضعلىيذبحبكاملهشعبجرائمعلىعينيهفيه

ايضا.الثثانأرضوعلىوالهرسك
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الطفلحقوق

للأممالتابعةالإنسانحقوقلجنةأنهت8891دبسمبر9في

الثانبةمادتهافينصت،الطفللحفوقاتفاقيةمشروعوضعالمتحدة

يلي:ماعلى

الحفوقوتضمنالاتفاقيةهذهفيالأطرافالدولتحترم-ا

نوعأيدونلولايتهايخضعطفللكللاتفاقيةاهذهفيالموضحة

الأوصياءأووالدبهأوالطفلعنمرعنالنظربغض،التميزأنواعمن

رأيهمأودينهماولغتهمأوجنسهمأولونهمأوعليهالشرعيين

وأ،الاجتماعيأوالاثنيأوالقوميأصلهمأوكيرهأوالسياسي

آخر.وضعاياو،مولدهمأو،عجزهمأو،ثروتهم

للطفللتكفلالمناسبةالندابيرجميعالأطرافالدولتتخذ2-

مركزاساسعلىالفائمةالحقابأوالضميزأشكالجميعمنالحمابة

وأ،الأسرةأعضاءاوعليهالشرعيبنلأوصياءاأووالديهأوالطفل

معتقداتهم.أوعنهاالمعبرآرائهمأوأنشطتهم

الطفلهل:اخرىبصورةالتساؤلنفسنكررانذلكبعدولنا

هذاخارجانهأم.الحقوقبهذهبتمتع-خاصةالبوسني-المسلم

اطار؟لأا

.الممحدةللأممالتابعةالدولية،اليونيسيف9منظمةأعلنتلقد

فيبنشرهوقامتأجرتهتحقيقبعدوالأمومةبالطفولةتعنىوالتي
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فيالمسلمينأطفالمنطفلآلافثلاثةأن،مقرهاحبث،أبخبف

المتمركزينوالكرواتالصربالقناصةبرصاصقتلواقدالبوسنة

هؤلاءوأن،)سراييفرأالبوسنيةبالعاصةالمحيطةالمرتفعاتفوق

للمدنيينالمعنويةالروحلتحطيمغادرةوسيلةإلىلجأواقدالفناصة

النزوحعلى!اجبارهممقاومتهمإضعافالىوصولاالبوسنةفي

لشعبحدثكما،الخمىالعالمقاراتفيليتشتتواالبوسنةخارج

فلسطين.

العمنموائيالمدفعيالقصففيالغادرةالوسبلةهذهتنمثل

والملاجيءالأسواقفيخاصةالمدنيةالبشريةللتجمعات

هاماتعلىالمدافعداناتتصويبغدراوا!ئر،والمستثمفيات

الفنص.سهلةأهداففهم،الطريقيعبرونوهمالأطفال

أطفالمن9%0انيذكرالذياليونيسيفتحقيقمعزلناوما

كثرالىتصللفتراتايهرضتحتخنادقفييعيثمونالمسلمين

موتبأعينهمشاهدواقدالأطفالنصفوأن،أشهرسضةعن

من!ئروأن،الأمأوالأبفقدوامنهم%04وأن،وذويهمجيرانهم

رؤوسعلىوتنهاربالمدافعتقصفمنازلهمشاهدوامنهم07%

.لأحياءا

خلال")اليونيسيفمنظمةبهقامتالذيالشحقيقأرقامهذه

فبرابرشهرحتىواستمر2991نوفمبرشهرمنبدأتشهورخسة

3991.

يمكنلاجهةمنبالأرفامالبومشيينالأطفالمأساةعرضوبعد

للمسلمين.بالانحيازئتهمأن
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يأإلى،المقهورةالبوسيةالطفولةطوابيرمنالألافهؤلاء

آخر،الىمكانمنتتبعثروهي،الأبامبهاتمضيمجهولعالم

فيالمنتمثرينأبنائهمنالبليونتعدادهجاوزالذيالإسلاميوالعالم

مابحرقأقسىمنلعل.؟وغيابغي!وبةحالةفيمازالقاراتعدة

أينفترةبعدلايحرفونقدالأطفالهؤلاءمنالآلافان،القلبحبة

فيوهملايعرفونوقد..وعشائرهمدولتهمكانتوأينوطنهم

ودونعليهمسنفرضهويةأي،نموهمفتراتاسرعمنمرحلة

13منهمإرادة

"البوسنة،داخلاسلاميمصدرالىأسندنبأ،المثيرةالأنباءومن

اسراييفو(للعاصمةغذائبةمعوناتتنفلالتيالدوليةالطائراتأن

كيرجهاتالىالبوسنةأطفالمنمجامبعبنقلالمحاصرةلفوم

ااسراليل،الجهاتهذهبي!منأناخيرااتضحوقد،محلرمة

إسرائيلأنأعلنحيث،الاسرائيليةالخارجيةوزيرذلكوكشف

المسلمين.الأطفالهؤلاءمنألفااستقبلت

ا؟ذلكمعنىما

نأأوأالاسلاميعالمناضربتالبلادةمنحالةأنمعناههل

يألايهمهفانهثمومنطوللة؟)جازةفيأصبحفدجميعاضميرنا

أطفالمنالآلافهؤلاءعقيدةاليهتصيرمابشأنيلحقهعار

الأعمالورجالالبلايينأصحابمنالآلاتهلا؟المسلمين

بكون،دوليةاجتماعبة"مؤسسةإقامةبعجزهمالإصلامبةبالدول

ثرواتهممني!مقص!ولالايضيرهمإنه3إسلامبةعاصمةأيفيمقرها

لهاويكونالمؤسسةهذهمثلصندوقلتمويلملايينبعدةالصاهمة
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منالمبعثرةالطفولةهذهشتاتلجمعأمورهاتصريفبتولىمجلس

مألبنانمنأمفلسطينمنأمالبوسنةمنممانواسواءالمسلمينيتامى

وغيرها.الصومالمنأمالهندمن

لمالعطأبناءمنبليونبينمنفقطألفاأنتصورنالوإننا

ف!نالصندوقهذافيدولاربمليونلماهمالأثرياءالاسلامي

ودونوالمشردينالأيتامهؤلاءرعايةفيتستئمرأنيمكنحصيلته

تجبالتيالضراثبمنمساهمتهمأسقطتماإذاشيئايتكلفواأن

إ!شوياممهم

منطلقمنالطرحهذاأطرحلاالصدقوبكلالحقيقةفيإنني

بينمنكانولووخى"ايضاإنسانيمنطلقولكنفحسبإسلامي

لكنني..لأخرىاالسماويةبالدياناتيدينونممنالأطفالهؤلاء

الأطفالهؤلاءمصيراليهيؤولقدممامنزعجأيضاالصدقبكل

إسرائيلجانبمنالمبادرةهذهأنصحيحااليهودبةالدولةداخل

فيتعتبرالبوسنيينالمسلمينالأطفالمنالكبيرالعددهذاباشضافة

هذاهل..لكناااليهوديةللسمعةمثرقةصورةالدوليشكلها

ماالانسانيةوخدمةالخيرالىالصحضالنزوعقبهيلمنهوالتصرف

ممارساتهاتغطيةهوآخرمعمىعلىذلكجانبإلىبنطويأنه

يومعليهملايفوتالذينالفلسطينيةالانتفاضةأطفال!دالارهابية

القاسيةالدمويةالصورةولتتبدد؟منهم!ئرأوواحدفيهيقتلأندون

العالميأالعامالرأيلدىعنهاانطبعتالتي

مسرحعلىالمتحضرةالدولةشخصيةإسرائيلتتقمصأن

قدوالمشرديناليتامىاطفالهامنألفاباستضافتهاالبوسنيةالمحنة
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!ورتهاتحسينمنهاالقصد،إعلاميةمظاهرةكونهاعنلاخرج

المنظماتفهذه..الإنسانحقوقومنظماتالعالملدىالقمعبة

منبهتقوموماالفلمطينيالثعبضدالوحثيةممارساتهاتنعقب

حدالىوفوةمطارداتمنأطفالهيلاقيهومابشبابهوتنكيلنعذيب

منظماتذاكرةمننسقطانتريد)نها..النهاروضحديالقتل

قواتهامهمةعنانطبعتالتيالصورة،الدولبةلانساناحقوق

لتتعقبالمهاجريناليهودمنشكلتهاالتيالاكتيالوفرقالخاصة

ا!اطفالهموتشريدمنازلهموتدميرواغتيالهمالمناضلين

نسمحانالاسلاميةالمجتمعاتيلاحقالذيالعارلمنإنه

أيديهابينالأطفالهؤلاءمصيربوضعلاسرائيلالخيريةجمعياتها

تربيةبتربيتهملاعتناءوااستضافتهمعلىقادرةالجمعياتوهذه

اليهوديةالمؤسساتتفعلماذايدريومنااإنسانيةإسلاميةأخلاقية

التيعقولهمبهاتبنىتعليميةمناهجوايالخضراء3البراعمبهذه

كناواذا؟الصغيرةالسنهذهفيوهيخاصةتتلقنهماعليهاننقش

منأقلفلا،الأطفالظهورناأعطينافدالاسلاميةالمجتمعاتنحن

أعبنهاتضعبأنالعالميةالانسانيةالمنظماتمختلفنطالبان

حبتناهيلهماوتعلمهموسائلعلىدوليةرقابةونفرضعليهم

ينتظرهم؟الذيستقبلهميتشكلمباديءأيعلىلاندري

اليوغسلاتاتهجيراليهود

الحربظروتلاستغلالصهيونيامخططااليهوديالكيانأعد

ميليشياتمنوالهرسكالوسنةجمهوريةلهاتتعرضالتيوالدمار
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سارلد6"يوسييضمصهيونياوفداأرسلفقد،البرلريةالصرب

الوكالةمندوب"لافيفتوفياوا،الاسرائيليالكنيستعضو

003نفلعلىللأشرافزكربإلىالمتطرفينمنوعددااليهودية

بعضوصفهماوهوفلسطبنإلىباليهوديةيدينونبوسنيمواطن

البهوديةالهجرة.مسلسلفيالطارئةالحلقاتإحدىبأنهالمراقبين

المحتلة.فلسطينالى

اليهوديالكيانبينتمتالتيالسريةالاتصالاتخلالومن

بمدينةخاصةممراتعبريهوديا05تهريبتمالصربوميليثيات

أقامتهللاجئينخاصمخيمإلىنقلهموتم،المحاصرةسراييفو

رئي!،جوردن"أوريأعلنوقد،سبليتمدينةفياليهوديةالوكالة

تماللاجئبنهؤلاءأنالهودبةالوكالةفيلاسنيعابواالهجرةدائرة

فلسطينالىجوانقلهمتمحبثالمجرعاصمةبودابستالىنقلهم

إحدىكانتالمجريةالحاصمةأنالمعروفومن،السليبة

كانمماعبرهايهودنفلينمكانالتيالوسيطةالرنبسيةالمحطات

فلطين.إلىالسوفيتيبالاتحاديعرف

المنظمات"احدىجونيتومنظمةاليهوديةالوكالةونتعاون

المخططهذاتنمدفي"العالمبهودالىمساعداتنقدمالتياليهودية

الصهيهوني.

يهودمنأخرىمجموعةنقلهيالتعاونهذاثمرةوكانت

لمجموعةبالاضافةفلسطينإلىشخصا06تضموالهرسكالبوسنة

كبيرعددبينهميهوديا37تضمأليبتلإلىبالفعلنقلهمتمأخرى

.الأطفالمن
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لاستقبالطاقمااليهوديالكياناعدالمخططلهذاواستكمالا

بالاضافةوالخارجيةالصحةوزارتيعنممثلينيضماليهودهؤلاء

الكببوتساتممثليمعالاتفاقتمكماالبهوديةالوكالةإلى

الحمراءداودنجمةوممثل!االمهاجريناليهودتضمأمعسكرات

كافةوضععلىلأحمر،االصليبغرارعلىيهوديةصحيةأمؤسسة

.اليهودالبوسنةأطفاللاستيحابالمخلفةالأمكانات

الأطباءمنوطاقموا،دويةالأغذيةمنكمياتإعدادتمكما.

كبرلنقلالصربميليشياتمعسربااتفافاهناكانكما.لاستفبالهم

تهويدهمتمحيثفلسطبنإلىسراييفومنا،يتامالأطفالمنعدد

ألب.تلكيبرتساتفي

الىوبالأخرىالبوسنةيهودإلىبعيناليهوديةالدهـللةوتنظر

يقرببمااليهوديةالوكالةعددهمقدرتالذيناليوكسلاتاليهود

أمامبلجرادضدالدوليةالعقوباتتفولكن6يهوديألفمائةمن

لنولكنها،المناسبةاللحظةتنتظرف!نهاولذلكاليهودهؤلاءهجرة

وفقاالبهودجمبعفهتنقلحتىالابقاليوغسلافيالاتحادتترك

فلسطينإلىالعالميهودنقلمنهتستهدفالذيالاجراميلمخططها

العربية.الأراضيحسابعلى

وزير،شارون)أريلالارهابيأنصحفيةأنباءذكرتكما

لأراضيازاروا!ربيينسؤولينمعاتفقالسابقاليهوديلإسكانا

فيالمسلمينلتعذيباعتقالمعسكراتتشبيدعلىمؤخراالمحتلة

أيديعلىشاملةإبادةلحربيتعرضونالذينوالهرسكالبوسنة

.الصرب
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الإنساقحقوقمنظماتاتشهاد

الدوليلا.العفومنظملا

عنالدفاعمنظماتواشهرأكبر-الدوليةالعفومنظمةاتهمث

العالمدولبعضفيالسلامحفظقوات-العالمفيالإنسانحقوق

التيالمناطقفيالانسانحقوقبنجاهل-البوسنةفيثبتكما-

عهم،والدفاعسكانهالحمايةالمتحدةالأمممنظمةاليهاأرسلتها

الانسانحفوقضدئرتكبالتيللانتهاكاتالتصديخاصةوبصمة

قواتبهئواجهالذيللجمودأمثلةالدوليةالعفومنظمةوضربت

ناوفالت،والصارخةالخطيرةالانتهاكاتهذهمثلالمتحدةالأمم

لوقفرادعة)جراءاتاتخاذعنالكبرىالدوليةالمنظمةعجز

بعضفيالسلامعملياتفشلفيبالغةآثارلهكانالانتهاكات

.()1الدول

االانساقلحقونالأمرلكيةالمنضة

المتحدةالأممبهاتحتميجميلةمظلةالانسانحقوقمبدأكان

العالم،فيالساخنةالمناطقفيالدمويةالاشتباكاتحرارةمن

التهاونهذامظاهروكانت،السلامعملياتلإنجاحكهدفوليس

العملياتفثلوفيالمصداقيةفقدانفيتتجلى،ومتعددةكبيرة

.(النزاعلحلالناجعةالحلولإيجادعلىالقدرةوعدم

.م991،/281/-المصردةلأحبار(ا)1
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تفريرخلاصةهوالمتحدةالأممحقفيالجريءالحكمهذاكان

)1(.الانسانلحقوقا،مرلكيةالمنظمةنثرتهصفحةا07فييقع

،فؤن!ورتفىالانساقلحقونوليةالدالجمعية

بحذرالانسانحقوقومنظماتللمعوناتالوكالاتتفاعلت

،الصرببهايقومالتيالعرقيالتطهيرببرامجالخاصالتقربرمع

.السجونمعسكراتداخلالوحشيةوالأعمال

فيالموجودةالانسانلحقوقالدوليةالجمعيةنثرتهالتقريرهذا

محسكراتمنمعسكراا1اسماءالتقريرودذكر،فرانكفورت

يومةبصفةالاعدامتنفيذبهاجرىالبوسنةداخلالموجودةالصرب

.الأحيانبعضفي

فيالاشخاصآلافالىوصلالقتلىعدد)ن:التقريرلىلقول

فيالمسلمونلأطفالاأنكماوإفوكا"،بريجيدورأمعسكري

وجعلهملتعقيمهممحاولةفيبالجملةتسميمهمتمقدكويوفو

بالعقم.مصابين

علىمستندةالوحثيةالحالاتهذهكتابةإن:التقريرهـلقول

منكاملشهرمدارعلىنجميعهاتمالتيالعيانشهودشهادة

كلحسبصحتهامنالتحققتموقد،الحقانقونقصيالتحقيق

والتعذيبالقتلحالاتقائمتهفيالتقريروبذكر،حالة

اروبنسون"جونالتقارلروتأليفبتجميعوقام.والاغتصاب

لحقوقالدوليةالجمعيةعامسكرتيرأيضاوهو.المستقلالكاتب

.م22/8/3991-31،لحددا-نيةالض"تورأوبزرفالونوفيامجلة(1)
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التطهيرعدو!أنمنروبنونوحذر،البريطانيالفرعفيالانسان

مقدونيا.مثلالأقباتذاتالأخرىالدولفيتنتشرقدالعرقي

والمعسكراتبالمناطققائمةبعملتمنالقد:روبنسونوقال

اللحظة.هذهفيقتلأعمالبهايحدثانالمحتملمنالتيالصرلية

يتممالمتحدثسوفوالفظائعالوحشبةالأعمالمنالمزيدلان

حاسم.بعملالقيام

التطهيرالعركلاثطانععقتقرلرالكونجرس

شبهجماعاتانالأمريكيالثيوخلمجلستقريرفيجاء

أنطهيرعملياتأثناءواسعنطاقعلىفظائعارنكبتصربيةعسكرية

والهرسك.البوسنةفي"عرقي

نأالشبوخلمجلسالتابعةالخارجبةالعلاقاتلحنةوذكرت

تعتبرالسواءعلىومتفاةعشوائبةبصورةترتكبالتيالقلعملبات

البوشةفيسكانهامنالقرىاخلاءعمليةمنرونينيا)جزءا

.6لصسكاو

التيالمنطقةزارااللجنةفيعضوانأعدهالذممهماالتقريروذكر

ماكثبراالاعتقالمعسكراتفيالقفلعملياتأناالحربمزفنها

عنللترولحبهاولقومونساديونأنهميبدواشخاصبهايقوم

أنفسهم.

فيالمسلمونلهاتعرضمنظمة)مذابحعنالتقريروتحدث

ارتكبهاالتيالعرقيالنطهيرعملياتأنوأضافاالقرىبعض

.كبيرةبدرجةهدفها.الوحشيحفقتالصرب
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سبعينوتغطيصربيسكنهامنطقةأقامةالىالحملةأدتوقد

التيالفاطقيربطممراقامةدالى،والهرسكالبوسنةمنالمائهفي

صرليا.جمهوربةوفيكرواتيافيالصربعيهابسيطر

تعتبرأنيمكنأالعرقيالتطهيرةعملياتأنالتقريروذكر

التقرير:قالنفمهالوقتوفي.الدوليللقانونوفقا"حرب"جرائم

أنهماإلامبكرةتحذيراتتلقيتاالمتحدةوالولاياتالمتحدةا،مم)ن

فيترتكبالتيبالفظائعيتعلقفيما،المناسبالوقتفيتستجيبالم

.الصربيديرهاالتيالاعتقالمعسكرات

هذهوجودعلىأدلةظهرتأنهالشيوخمجلمىتقريروذكر

والمسؤولونالمتحدةالولاياتبذلكوأبلغتالمعسكرات

يعكسلذلكلاستجابةاعدم)إن:التقريروأضاف.الدوليون

الدوليالمجتمعيتبعهالذيالأسلوبفيالمنهاجيةالنقائض

.!الانسانحقوقازمةمراقبةفيالمتحدةوالولابات

انتهاكاتارتكبواالسابقةيوغسلافيافيالزاعأطرافجميعلان

الصربيالجانبفانذلكومع،الأخرىالعرقيةالجماعاتضد

.!المدنيينالمواطنينمنتظمبشكلاستهدفالذيهووحده

بالابعادالمرتبطينالقتلىعددأننعتقد)نحنالتقريروأضاف

عنالناتجال!حاياعددكثيرائخطىالمسلمينللمواطنينالاجباري

.أالاعتقالمعسكراتفيالقتلعملياتعنأو،المدنقصف

الصربيةالمعسكراتفيوالاغتصابالقتلعملياتأنواوضح

فيأما.سوءاالسجونكئرمنقليلعددفيفقطبانتظامتتمكانت

أجلمنوتتم"ساديةالقتلعملياتكانتفقدالمعتقلاتبقية
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.والجنودالحرسأفرادولمذهاأبهالاستمتاعا

منوالزائرينالصحفيينلمنعضخماجهداالصرببذلوتد

،الفظاخاسوأفيهاترتكبالتيوالمراكزالاعنقالمحسكراتدخول

الموتمنيعانونوالذينللضربالمعرضينالسجناءنقليتموكان

.المعسكراتبدخولالخارجمنللزائرينالسماحقبلجوعا

الأسودوالجبلصربياحكومتيأنالفريقدراسةوذكرت

الجيثىفيادةسحبتالأنهما،الفظائعهذهعنالمسؤوليةتتقاسمان

فيبماومعداتهرجالهمنالمائةفي85وتركتاالبوغسلافيالوطني

نمارسلذلكونتيجة،الصربطائمةقيادةأيديفيالمدفعيةذلك

المواطنينضدبقذارةعملهاالعسكريةشبهالصربجماعات

حقوقلانتهاكاتفوريحلايالنفريريجدولم،المسلمين

.لانسانا

جانبمنالانسانيةبالحياةاللامباليالتجاهلانالتقريروأضاف

فيالأقلياتضدوافعالهاالبوسنةفيالصربطائفةقيادة

الحربجراثمطائلةتحتالفيادةهذهيضعأن!يمكنالمعسكرات

جنيفاتفاقيةحددتهاكمالانساناضدترتكبالتيوالجرائم

والهرسكاالبوسنةالأحمرطىالصليبتقر!ررئيس

يتراوحعدداأنوالهرسكبالبوسنةلأحمراالصليبرئيسأكد

معسكراتفيمسجونونشخصآلات11.وألفمائةبين

القديمة.يوغسلافبافيالصربيةللفواتالتابعةالاعتفال
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منوسكانلمعتقلينشهاداتعلىيعتمدإنه:المتحدثوقال

عددوقدر،الأحمرالصليبعليهاحصلوالهرسكالبوسنة

.معسكرا3بالصربيةالمعسكرات

وانالبوسنةفيمسجونونشخصألف69هناكإن:وقال

والجبلالصربفيمعتقلونألفا12وألفا11بينبتراوحعددا

كدروعيستخدمونالبوسنةمنلاوأطفاأنساءاأنوممد.الأسود

.االمعاركأثناءفيالصربقبلمنبثرية

فيالبوسنيالأحمرالصليبعليهاحصلالتنالئمهاداتوتفيد

أصبحالمعاملةسوءأنبوسنيونفيهاسجلالتيالمعسكراتبعض

يوما.ا2لايتجاوزالحياةقيدعلىالبقاءومعدلبوميا

بعضمظهريحسنونالصربيينأنأكدآخرجانبومن

معلومةوهي،الأحمرللصليبالدوليةاللجنةزيارةقبلالممتقلات

الدولبةالانسانحقوقلجةلديالأمريكيالممثلأيضاقدمها

فيمستمرالحرقيالاضطهادإن:وقال.مستقلةمصادرإلىاستنادا

بخرقالصربواتهم،كرواتيامنالمثحدةالأممتحميهامناطق

.هناكالناراطلاقوقفشرو!

هيلسنكى.فىالالسانحقونتقريرجماعة

دعت!وونسن"هيلسنكيهيلمنكيفيالانسانحقوقجماعة

فيترتكبالتيالحربجراثمفيللنظردوليةمحكمةتشكيلالى

بينهممنالصربزعماءمنتسعةوسمت،والهرسكالبوسنة

البوسنةفيالصربوزعيمميلوسيفت!،سلوبودانالصربيالرئيس
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بسببمعهمالتحفيقبجبهؤلاءان:وقالت،كراذدتثىرادوفان

.السكانلهاتعرضالتيالمآسيفيدورهم

المتحدةالأمممسؤولوافيهببذلالذيالوقتفيالتفربرهذاجاء

لعمليةالصربيةالنصاذجأفظعمنواحدةحدوثلمغمضنيةجهودا

منكثرطردوهو،الآنحتىالصرببهايفومالي"العرقياالتطهير

كرواتيا.فيكارلوفالالىمسلمألفعشرين

القتلعملياتعددتقريرفيلانساناحفوقجماعةوفالت

تابعةصيرةقىىفيجماعاتفيالناسوحئمروالطردالجماعية

ارتكبت،قدمذابحأنعلىصارخادليلاهناك)ن:قالللصرب

المخولةسلطاتهممارسةالىالدوليلأمنامجلسالجماعةودت

فيوالتدخلم1591عاماعلنالذيالمذابحميناقبمقتضله

البوسنة.

القوات)ان:لهحديثفيالجماعةرئيسلابرجيريوقال

ولقيامها،وفرديةجماعيةإعدامعملياتلارتكابهامذنبةالصربية

يتعرضونحيثاعتقالمعسكراتفيوحبسهمالناسبنطولق

منازلهممنالسكانبطردولقيامها،والقتلوالتعذيبللضرب

لاستيلاءاثم،مغلقةسباراتفيالحدودإلىوارسالهم،وفراهم

فيعثوائبةبصورةالسكانبقتلوقامتوممنلكانهممنازلهمعلى

)ان:يقولومض.(الاغائةرجالاشهدفتكما،بالمدفعيةهجوم

العرتية.هويتهمأودينهمبببللسلاحمقصوداهدفاظلواالناس

.(والهرسكالبوسنةسكانمنالالافمئاتبهداتاثرلقد

الرئيم!جانب)الىالقائمةضمتهمالذينالآخرونوالأشخاص
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رادوفانالبوشةفيالصربوزعيم،ميلوسيفتثىسلوبودانالصرلي

البوسنة-فيالصربقواتقائدملايتشرادكووالسفاحكراقشش

بانبتشفلفوتا-السابقاليوكسلافيالاركانرئيسادفشثىبلاجوي

سيسلي-فويسلاف-توفبتشزليكورازينيا-السابقالدفاعوزير

.(الصربععومبرلمانزعماءجوفينسميركوبوكاندرغوسلات

لهؤلاءرسالةنوجهلأسماءاهذهباعلانإتا:يقولومضى

النهاية.فيعقابهمسيلقونانهممن!الأشخاص

قدكان4عاماا8العمرمنيبلغشابإلىالجماعةوتحدئت

يومائمانينوقضى،كوزاراكقريتهمنالهروبيحاولوهواعتقل

:الشابقال،ترنوبوليإلىنقلهيتمأنقبلأوماسكامعسكرفي

علىويدايأركعكنت.اعتقاليلدىمبرحلضربنعرضتالقد

ماتواالناس-ساعتينلمدةالخلفمنيضربوننيوهمالجدار

.(الضربمنداخليةجراحبسبب

ضحيتهاراحالصربارتكبهامذبحةعلىدليلاالجماعةوقدمت

فيزاكلوباقريةفيالمسنينمنا6وطفلاا1بينهممسلما83

.3991مايومنعثرالسادس

هجوما92عنعيانشهودبهاأدلىشهاداتالجماعةوعددت

معظمخلالهاوقتل،سكيلانيمدينةفيالمنازلعلىالصرببهاقام

منبالقربعذبوهمأنبعدعرلامحارلينأعدمواكما،الرجال

الصرباقامهاالتيجيتوقرىعنالجماعةوتحدثت،نرافنيكمدينة

البوسنة.فيمناطقهمفييسكنونالذينالصربلغير

قالتالجيهتوفىىعنمرعبةشهاداتعلىتحصلتالجماعة
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الصربفظا!عالمجماعةوستنابع.المناسبالوقتفيسنعرضهاانها

ارركبواالذينأولئكضطداشادليلايشكلأنيمكنسجللاعداد

المحكمة.اماممثلوامتىالحربجرائم

الدوليةاالبرلمانيةاللجنلا

61منمكؤنوفدوصلكئيرةوعراقيلكببرةصعوباتبعد

لنفصيا399عاماكنوبر11بومسرايبعوإلىبرلمانيةشخصية

البوسنةفيالابادةضددولبون"برلمالبونقيامعنوالاعلانالحقائق

."والهزسك

البوسنيونلهاينعرضالنيالهائلةالمآسيعلىالوفدواطلع

القاسيوالحصارالعدوانوجهفيالصامدةسراييفومدبنةواهالي

امنهمنضاليهاعلنواسرايبفوفيصحفيامؤتمراوعقدوا،المميت

تحتالجماعيةللابادةيتعرضالذيالبوشيالثمبمعالمطلق

لأمماقواتحراسةونحتبل،الدوليالمجتمعوبصرسمع

اليهاالموجهةالاتهاماتصحةفييشكالوفدبعدلمالتيالمتحدة

ذاتجمهوريتهموضدالبوسنيينضدوبالانحيازالحبادبعدم

الشانبهذاواضحةسباسةضمنوذلكدوليابهاالمعترفالسيادة

أوبن.الدوليالوسيطوزميلهستونلبرجالعامالأمينممثلبنخذها

السيدينالأمريكيالكونجرسفيعضوينمنالوفدتألفوقد

الأمريكيةالخارجيةوزارةفيسابقومسؤولوويلسونمكلوكسكي

الوشةفيبلادهسباسةعلىاحتجاجامنصبهمناستقالفدكان

البريطاني،العموممجلسمنأعضاءوثلائة،هارسمارلئالالسيد
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الماليزيالبرلمانمنوعضوين،وريكسوهوىمكدونالدالسادة

الاستراليالبرلمانوعضو،تثوكبرنجووىبوتشيريالسيدين

البندقيةمدينةوعمدةالأوروليالبرلمانوعضر،فايلنجالسيد

شببلان،ليثالسيدالسابقالأردفيوالنائب،لارونياليدال!ابق

إيطاليامنكالياليدينالتنفيهذيةالسكرتاريةعضويوكذلك

.كدامنجناتاكامبارالآنسةوا

يل!:فيماالملخصةوقناعاتهمثناهداتهتسجلعلىالوفدواتفق

يرفضونحضاهـدةوهيئة)نسانكلوراءهمومنالبوسنيينأن-ا

مسلمين-متمسكونوأنهم،ودينيةعرقيةأس!علىالقضيةحل

كعضوالرعيةومادتهمالوطنيةأراضبهمبوحدة-وصرلاوكرواتا

فيتمثبلأفضلذلكنمثلوقد،المنخدةالأممفيسيادةذي

المسلم،بيجوفيث!عزتعليمالرئبنللوقذعنهاعبرالتىالمواقف

الصربي،لأرثوذكسيا"لازوفتقميركو)البوسنيالبرلمانورئي!

كرواتبة.اصنولمنالبوبمنيونالمسؤولونوزملاؤهم

البوسنيالشعببحقئرنكبالانسانبةضدجرائمأن2-

المجتمعأعينتحتوالنفسيةوالثقافيةالجسديةل!بادةبتعريضه

مباشرةمسؤوليةالمسؤولبنأمنهاومجلسالمتحدةوالأممالدولي

البوسنةجمهوريةترابسيادةحمايةعنالدوليةالصواثيقحسب

داخلالجماعيةالابادةمنالبوسنيالثعبوحمايةوالهرسك

وكرواتيا.صرليافيوخارجهاالبوسنة

جليانحيازمنلهوتأكدشاهدهمماالوفداندهثىلقد3-

وشعبها،والهرسكالبوشةجمهورلةضدالدوليةالحمايةلقوات

124
http://www.al-maktabeh.com



للسيدينالسياشةالقبادةتحتالدولبةالحمايةقواتانكبفوضهد

بهاتعملالتيالجديةبنفىالناسبحمايةلاتقوموأوينمتوتلبرج

المتحققالواقعايامرفرضالىالحستندالقائمالوضعحمايةعلى

المهماتأنالوفدتثدولقد.البوسنةعلىالصربيالعدوانمن

.المطلوبحسبلاتنمذكافيةغيرأنهامعالقواتتلكبهاالمكلفة

المبررةكيرالممانعةالوفدانتباهلفتايضاالمجالهذاوفي4-

منبالكاملالمحررةانوزلا،مطارلنشغيلالمنحدةالأممفبلمن

مطارعلىالفنيةالناحيةمنمتقدمايعتبروالذيالبوسنيينفبل

غذائيةموادطن005منأكثراسنقباليستطيعوالذيسراببفو

بومبا.

وحداتبعضانسحابعنالمتواترةالأنباءبقلقالوفدنابع5-

المواقعتلكوتسليم"سريبريتشاامدينةحولمنالدوليةالحماية

يتطلبالذيالأمر،للمدبنةالمحاصرةالمعتديةالصربيةالقواتالى

باقنحامالصربفاموفعلا،الدولبةالحمايةقواتمننوضيحا

كانواالسكاقواكئروالكرواتالمسلمينمنسكانهاوقتلالمدينة

مسلمين.

القرارعلىالمسيطرينالدولببنالوسيطينأنالوفديعنفد6-

تنفبذوحمايةاقتراحعلىيعملانالدوليةالحمايةلقواتالياسي

الفبولحجةتحتالمتحدةالأمممواثبقمعنتناقضمفترحات

تقومالذيالرئيسيالمبداجذرلايخالفالذيالأمر،الواقعبالأمر

ذاتالدولحدودننيربمنعالفاضيومواثبقهاالمنحدةالأممعلبه

الوسبطينمذينفراراتنفرضهاالنيلأحوالاوأن،بالفوةالسبادة
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إزالةلخططالبوسنيينومقاومةمعنوياتلتحطيمخصيصامصممة

الاتفاقيةعلىالوفداطلعولقد،الوجودمنوثقافتهمدولتهم

سيادةسحبعلىتعملأنهامنوتأكدالوسيطينقبلمنالمقترحة

مستوىإلىالمسلمالبوسنيالشعبمستوىمنوالحطالجمهو!دة

قبلية.أقلبة

تفرضهاالتيالدوليينالوسيطينسياساتأنالوفديعتقد7-

إعلامينعتيمأقصىلاتجاهتبرالواقععلىالمتحدةالأممقوات

يتفهمأويقبلأنللوفدولايمكن،البوسنةفيمايجريعلىممكن

نألناتثدوقد،الدوليةالصحافةأمامتعجزيةعراقيلوضعسبب

التيوالأفلامموادهملمصادرةتعرضواقدالصحفيينبعض

الدولية.القواتقبلمنالتقطوها

مهماتحولخطيرةاستفهامعلاماتتضعالأمورهذهإن

الناسلحمايةحياديةانسانيةمهمةهيهل:الدوليةالقوات

غيرسرلابرنامجاتنفذاحتلالقواتأنهاأم3معاناتهممنوالتخفيف

عنه؟المملنذلك

مسؤوليةليتحملغاليبطرسالمتحدةللأممالعامالأمينإن

أمانةمنبالتأكدوذلكالأوضاعوتصحيحوتوضيحهذافيالتحقبق

تكونأنيجبالتيالدوليةوالقؤاتالدوليةالوساطةعنالمسؤولين

.الحمبهاتمستوىفوق

فيالبرلمانيينالزملاءتبليغيقتضيواجبهأنعلىالوفدواتفق

العالموشعوبالعالملحكوماتالتميذيةالسلطاتوجميعالعالم

جرتقدجماعيةإبادةبأنوالانسايةاللهأماميثهدونأنهمأجمع
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بهذهوانهم،البوسنيالعريقالمثففالمسلمالشعببحقوممازالت

لوقفيتحرككيوواجباتهضميرهأماممسؤولكليضعواالثهـادة

مسؤوليةيتحملبآخرأولثكلف!نهذلكوبعكس..الجراثمهذه

الفظائع.هذهعنوالسكوتالممناركة
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الفضولحلف

تذ!تعالظفيالانمانحقوقحمايةعنالحديثداركلما

.الفضولحلف

رسولقالهماخلالمنتراثنافيالفضولحلفذكرخلدلفد

جدعانبناللهعبددارفيأشهدت:عنهوسلمعليهاللهصلىالله

الاملامفيبهعىإولو.النعمحمربهليأنأحبماحلفا

فترةفي،سنةبعحمرينالبعثةقبلالحلفهذاإبراموكان.ياجبت،

علىفبهافربقكلوحرصالكلمةتفرقبفملأصابهامامكةأ!اب

المطلب.عبدوموتهالثمموتبعدالأمرصاحببكولىان

)أنوهوالحلفهذاالىللدعوةالماشرالسببالسيرةكثبوتروي

وكان،وائلبنالعاصمطفاشتراهاببضاعةمكةقدمزبيدصرجلا

الزببديعليهفاستعدىحقهتفحبس،وشرفبمكةتدرذا

فأبواكعببنوعديوسهماوجمحومخزوماالدارعبدالأحلات

الشرالزبيديراىفلما.أاننهروهاوزبروه،الحاصعلىيعينوهأن

حولأنديتهمفيوقريش،الشمسطلوععندقبىأبيعلىأوفى

!وته:بأعلىفصاحالكجة

والنفرالدارناثيمكةببطنبطاعنهلمظلومفهرآليا

والحجرالحجروبينللرجالياعمرنهيقضلماشعثومحرم

الغدرالفاجرلثوبولاحرامكرامتهتمتلمنالحرامإن

.متركلهذاما:وقالالمطلبعبدبنالزبيرذلكفيفقام
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لهمفصنع،جدعانابندارفيوتميموزهرة،ها-فاجتهمعت

أنصفواأنبعدهاوكان.الفضولحلفوكان،وتعاقدواطعاما

.العاصابنعلىالزبيدي

اسحاقماابنعنهشامابنروىكماالحلفهذامضمونكان

وغيرهمأهلهامنمظلومابمكةلابجدواأنعلىوتعاهدوا)تعاقدوا

ظلمهمنعلىوكانوا،معهأقامواإلاالناسسائرمندخلهاممن

الفضولحلفالحلفهذاسمواوقد.(مظلمتهعليهتردحتى

مظلوما"ظالميغزواوألا،أهلهاعلىالفضولتردأنتحالفوالأنهما

نحالفالأولالزمنفيجرهمأبرمتهحلفايشبهكانلأنهأيضاوقيل

بنوالفضلالحارثبنوالفضيلفضالةبنالفضلهممنهاثلاثةفيه

.الفضولحلفباسماشتهر،وادي

أجدادناأنونستذكر،الحلفهذاأخبارفياليومنتأملأنلنا

قريشفيالسلطانأصحاببينابرامهتموقدالاسلامقبلأبرموه

عليهتردحتىالظالمضدالمظلوممعالوقوفعلىتعاقدواالذين

مشاركةوأمام،الفضلمحنىيحملالدياسمهأمامونقف.مظلمته

عمرهمنالعشرينفيشابوهوفيهوسلمعليهاللهصلىالرسول

إليهأدعىألو:بالرسالةاللهاليهأوحىأنبعدعنهوقولهبهواعتزازه

ظلمهحينالزبيديذلكمعاناةأمامنقفكما.،لأجبتالاصلامفي

عندالمظلومبشكوىفجأرأحلافهعنهوتخلىالقومكبارأحد

للقيامقومهودعوتهلندائهالمطلبعبدبنالزبيرتلبيةوأمام،الجبل

)1(.الانسانحفوقحمايةبواجب

اكطى23عددالانايةلحتوقالعديةالنظمةجلةالدجافيصدقياحمد)1(د90
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بمؤسساتها!المتحضر!االجديدالعالميالنظامهذاإنألا

حلفأمطمشامفوتقصرخجلاليتوارىالدوليةومنظماته

المكرمة!"مكةفيالزمانمنقرناعشرأربحةقبلتثمكلا1،اجاهلي

عليهاللهصلىمحمدالانسانيةرسولوشهدهالعربيةيالجزيرة

معأنه-النطبيقوكدهعززهالذي-شعارهكانوالذي،وسلم

واقرشي،رقيقاأمحراناولسواء،حقهالبهيؤدىحتىالمظلوم

كتايما.أموثنبا،اسوداأمابيضا،أعجميااوعريما،فىيشيغير

يردللفضولحلفإلى-والمسلمينالعربنحن-احوجنافما

ااكثرهاوماالمغتصبةوحقوقناالمهدرةكرامتنااليا
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السادسالفصل

.الحربمحرصمحاكمة-

صرب.جمريمةبالاغتصابالدولىالقانوقسيمترتهل-

للمسلميق.ومؤكزالتعذيبالمقابرالجماعيةمنات-
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الحرفيمجرمىمحاكمة

52في582رقمقراراالمتحدةللأممالعامةالجمعيةاصدرت

حربمجصميلمحاكمةدوليةمحكمةب!نثماءم3991الماضيمايو

زعماءمنوغيرهموكارديتشراتكوأمئالاالسفاحبنمنالبوسنة

لعيينبدءالتميذهاللازمةالاجراءاتاتخاذأعقبهوالذيالصرب

واخيراالحربوثائقبجمعلجنةتكليفثمالعاموالمدعيالقضاة

نوفمبرشهرمنعصمرالسابمفيلاهايفيالمحكمةهيئةانعفاد

أعمالها.ببدءايذاناوالاجراءاتالداخليالنظاملمناقشةا399

نوربرجمحكمةمنكلالمحكمةلهذهالأولىالدوليةالسابقةوتعد

منابتداءالنازيينزعماءمنالحربمجرمىمحاكمةتولتالتي

الحزبمعقلكانتالتيبالمانيانورمبرجمدينةفيا549نوفمبر

اليابانفيطوكيوومحكمة،الكبرىالسنويةاجتماعاتهومفرالنازي

منالحربمجرميلمحاكمةم4691مايوفيجلساتهابداتالتي

الأعلى-القائدماكارثرالجنرالاوامرعلىبناءاليابانبينالزعماء

الأقصى.الثرقفيالحلفاءلقوات

حكوماتباتفاقالصادرنورمبرجمحكمةميثاقاأرسىوقد

فيلندنفيوفرنساوانجلتراالسوفيتيوالاتحادالمتحدةالولايات

مجرميمحاكماتعليهاتقومالتيالقواعدمنكثيراا549أغسطس

المباديءإلىلاضافةباالمحاكماتلهذهأساسانشكلوالتيالحرب

حددتوقد.المحكمةهذهمداولاتمناستخلا!هايمكنالتي
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تفعاليالجرانممنأنواعئلاثةالمحكمةميئاقمنالسادسةالمادة

وتشملالسلامضدتكونالنيالجرانموهياخصاصاتهادائرةفي

والمواثيقالمعاهداتانتهاكاتوجميعالعدوانيةالحربتخطيط

والقرىالمدنونهبتدميرفيتتمثلالتيالحربوجرائم،الدولية

كالقتلالبشريةضدالجرائموأخيرا،والخاصةالعامةوالممتلكات

دينيةأوسياسيةأسسعلىلإضطهادواوالإسترقاقلإبادةواوالابعاد

عرقية.أو

عالميةمبدأنورمبرجمحاكماتأفرتهاالتيالمباديءبينومن

التيالجرائمعلىالمجرمينمحاكمةتقتصربألايقضيالذيالقانون

خارجالجرائممحاكمةالىتمتدبلبلادهمحدودداخلارتكبوها

أعاليفيترتكبالتيالقر!نةلجريمةبالشبةالحالهوكماالحدود

الجريمةاهذهعلىبالقضاءتلتزمحكومةكلفإنذلكومعالبحار

مرتكبها.ومعاقبة

الحقابتوفيعمشروعبةمئمكلةالمحاكماتخلالاثيرتوفد

وكدت.الأعلىرئبسهمنبتكلبفإجرامبافعلاارتكبمنعلى

للأوامرينصاعألاشخصأيواجبمنأنالثأنهذافيالمحكمة

كما.وكرامتهالانسانحياةبقدسيةيقرالذيالطيعيللقانونالمنافية

نأبهاقصدالتيالعسكريةالضرورةفكرةالمتهمينعنالدفاعأئار

بعضإرتكابعلىأجبرتهمقدالعسكريةالعملياتمتقضيات

المحكمةرفضتوقد.الحربجرائمقميلمنئعتبرالتيالأفعال

الأطرافمراعاةضرورةوأكدتالوحشيةللافعالكمبررالفكرةهذه

غيربالآلامالمدنيينايذاءعنالامتناعمثلالقواعدلبحضالمتحاربة

فجرتهاالتيالمفارقاتأغربومن.الملائمةوغيرالضرورلة
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الشازفيللزعماءالموجهةالاتهاماصابعأننورمبرجمحاكمات

!صةفيلسةا!طالدولزعماءالىالوفتنفسفيتشيركانت

مشلعدوانيةلحروببالتخطيطمهمينكانوافالسوفييت-القضاء

الضرورةمبدأأنكماا049وفنلندا9391سنةبولنداكزو

لقصفهاالمتحدةللولاياتكافبامبررايكونانلايمكنالعكرية

اليالتساؤلاثاهممنكانوهكذا.ونجازاكيلهيروشبماالمووي

فييجلسواأنللمجرمينيمكنكيفهوالمحاكماتهذهفيأثيرت

بأنالفولولايمكن.آخرينمجرمينعلىلأحكاماإصدارموافع

الثأراخذإطارفييدخلالبوسنةحربلمجرميمحكمةإنشاء

القتللعملياتيتعرضونالذبنللأبرياءالإنتصارأوللمسلمين

البثعة،الأعمالمنذلكوكيروالإختطافوالاغتصابوالأبادة

عنالجراثمهذهوتف)مكانيةميالمتحدةالأممفشليعكسولكنه

اللازممنباتفقدثمومن،الدبلوماسيأوالعسكريالتدخلطريق

بماتهديدهمالأقلعلىأوالجرائمهذهمرتكبيبمعاقبةمواجهتها

.العقابمنلهيتعرضواانيمكن

بحبثالجديةصفةالمحكمةهذهتكنسبانعلىمعفودوالأمل

الحربجرائممرتكبيعلىللضغطأداةمجردوجودهالايكون

للمساومةسبيلااحكامهاتكونأنأومنهامريدإقترافعنللكف

المتحدةالأممجان!منمحاولاتمنمايحدثغرارعلى

البوسنةفيالنزاعاطرافبينالسلاملإحلالالأوروبيةوالمجموعة

السابقةيوغسلافياحكومةعلىالمفروضالدوليالحظررفعمقابل

فيالدوليالمجنمعلدورواستكمالا.لأسود،)1(اوالجبل"الصرب

السلمبىانلالةالاطراتببناللاآصبغةعلىالنوفغبحدلملاالحغ!رريع(13)

.بادصنيا599مامدبمبرئهرفيوالكرواتوالصرب
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ايىالمثار582القرارتضمنفقدالحربلمجرميالمحاكمإنشاء

تقعفدالتيالحروبجرائملمواجهةداثمةدوليةمحكمة)ثاءآنفا

فيحروباتفجرأنيمكنالتيللقوىإنذارايعدمماالمستقبلفي

الأمرالحربأرجائهامختلفإلىتمئدأنيخشىالتيالبلقانمنطقة

وعلىالأوروبيةالقارةفيالقوىتوازنعلىبالغاتأثيرايؤئرالذي

.)1(العالميالسلام

سياسةيمارسونالذينأجلمنمخزونةئانيةنورمبرجهناك

الوقدر)يجلبرجرلوونسأعلنهكذا،البوسنةفيالعرقيالتطهير

بصفنهمللمحاكمةالمرشحينمنعشرةحددالذيالأمريكي

سلوبودانالصربيالرئيسالكثمفوتضمنحربمجرمى

عينقدالدوليالأمنمجلسبأنإيجلبرجروأضاف.ميلوسيفيتثى

وهيالبلقانفيالحربجرائمفيللتحقيقخبراءخمسةمنلجنة

الحصبخلالالحلفاءبدأحينا439عاممنذنوعهامنالأولى

النازفي.ضدتهمإسنادفيالثانيةالعالمية

صياكةفيالخمسةالخبراءبدأا399الماضياكتوبروفي

منامور))نهاالبلقانفيترتكبالتيالفظاخعنالمفصلةتقاريرهم

وهوالخبراءأحدتقريرهفيأوردهكذا،تتخيلهأنيمكنكماأسوأ

الذيللقانونباولديجامعةفيالاسناذبسيونيشريفالبروفسور

كاراديتشأنفيغرابةأيلكن،الخطورةبالغةالأمورتلكبأنيقول

المحكمة3أمامسيمئلال!ابفةبوغسلافبامنآخرأيأو

منالعديدالدوليالمجتمعلدىفإننظرياالفروضأحسنعلى

.م91/1/4991الأمرام-البديععبدعاساحصد.(د)1
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نهايةأنولبدو.الحربقوانينتطبيقفيليشخدمهاالوسائل

حقوقعنالمحسوسالدفاعدستورلةمنستوسعالباردةالحرب

ضخمة.معضلاتهناكتظللكنالأنسان

اللفانفيالصربجرائمتوثيقأمريظلالعملبةالناحيةفمن

سلسلةهناككانتكماجيدةدلائلالنازفي-نركوالأنصعوبةممثر

.القيادةمنم!ابعة

المتحدةالأممأعضاءمنفالكثبرسياسية)عتباراتأيضاوهناك

إلىيقودالبلقانفيالحربلفظائعمحكمةتشكيلأنمنيخئون

أنشطةبعضتتنبأكما،بلادهمفيالانسانحقوقعنتحقيقات

للمساومةيخضعسوفالدعوىلإقامةالتهديدأنالانسانحقوق

مجردهيالمتحدةفالأمم.البلقانفيالسلميةللتسويةكورقة

شكل.

بالغضبنشعراننا9المتحدةالأمملجنةأعضاءأحديقول

وأية،كافبقدرواضحةوالقوانينالضخامةبالغةلعبةفهيالجارف

إرتكابعلىترتكزسوفلآخريناأوميلوسفيتشضدتفامقضية

حرمتالتي7091عامإلىترجعدوليةاتفاقياتلبنودخطيرخرق

الدفاععناصرلهالانتوافرمدنبةأهدا!علىالهجوم""لاهايإتفاقية

نفسها.عن

جنبفاتفاقياتفيعليهالتأكيدتمالجوهريالأساصوهذا

اسرىلمعاملةعربضةخطوطاأفامتوالتي9491و9291عامي

فيهادارتالتيالمناطقفيعلبهمقبضالذينوالمدنيينالحرب

إمتهانأوالمدنيينترحبلتحريمالعديدةبنودهابينومن،المعارك
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شفصلةاتفاقيةهناكذلكالىولالاضافة،الشخصيةكرامتهم

تحرموهي1591عامعقدتالجماعيةايإبادةجرانمبخصوص

محلبةعرقبةجماعاتكلياأوجزئياتدميرتستهدفالتيالممارسات

المتحدةالأممعلىوشعينعرقيةأودينيةجماعاتكانتسواء

ذلك.لوقفاللازمةالاجراءات)تخاذ

دلائلتتضمنالعرقيالنطهيرعملياتتتضمنالتيالتفاريرإن

واسعنطاقعلىوقعقدالاتفاقياتهذ.انتهاكانعلىقوية

تجميععنكثيرايختلفجريمةوقوعفيالكاملالتحقيقلكن

اطارتوفيرهوفعلاب!عدادهالمتحدةالأممقامتوما.الاتهامات

لعملواضحةسلطاتأبةأوميزانبةأوصلاحياتبأيةلاتحظىلفوة

قضيةالقضية)إن:الأعضاءأحديقول.أوراقتحريرمجردمنأكثر

تيلفورداما(لأزمةاتتلاشىأنيأملونأنهمأعتقدوأنا،سياسيةارادة

المحصلةأنفيرىا)نورمبرجمحكمةفيالإدعاءطاقمرئي!تايلور

منأكثرالسياسيةالتطوراتعلىأساساتعتمدسوفالاجمالية

.الحربقوانبنكتبفيالتفحصعلىاعتمادها

انتصاركان"إنورمبرجمحاكماتالىأدلمحامافإن،وبالقطع

محاكمهميقيمونوالمنمصرون،الثانيةالعالميةالحربفيالحلفاء

بهم.الخا!ة

الذينهمالصربأن)ذمختلفجدالأمرف!ن،البلقانفيأما

.)1(الحربهذهيكبون

.ام11/1399/الأ!بيهةوبك،أبوز)1(سجلة
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الدوليالقانونسيعترتهل

حربكجريمةبالاغتصاب

شهرفيالصادرعددهافيرببورتواشنطنمجلةنشرت

فبه:نفولمولبناريسوزانللكاتبةمقالاا399اكتولرسبتمبر/

فيللحربكوسيلةومعقدةمتقدمةمرحلةالىالنساءاغتصابوصل

وفاةامرأةألفعريناكتصابتمفقد،الحاليةالبلقانأزمة

الأوروبيةالمفوضيةلتقريرطبقاوحدهاالبوسنةفيمسلمةسلافية

فيالأساسيالتركيزوكان-م3991بنايرشهرأوائلفيصدرالذي

01بينماأعمارهنيقعاللواتيعلىمنصباهذهالاغتصابعمليات

خطة)طارضمنكاستراتيجيةقائمهناكفالاغتصاب.سنة03-

مدعمةبتدوشهاقاماليالخطةهذه،العرفيللتفريغشاملة

سويتييري"إنوممثل،صحفيونالبيانيةوالرسوملاحصاءاتبا

عنومدافعون،الامريكية،تودي،إي،اس،أيوصحيفةمراسل

الحقوقمراقبةمنظمةمن"توماس)دوروئيمثلالضحاياحقوق

ماخلالمنالخطةهذهعنمعلوماتهمهؤلاءاستقىوفدالانسانية

تتمثلأوليةمصادرخلالمنأوهناكوجودهماثناءبأنفسهمراوه

بهم.الالتقاءتمالذينالخطةنلكضحايافي

ذهبناللاقيالنساءمنبكثيرالربغهذافيشخصياالتقيتوقد

فيهابفنالتيالمعسكراتمناثنينفيوذلك،للاكتصابضحايا

معهمحديثيودارالصربالجنودمنحاملاتكنفقد،زغربفي
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الاغتصابعناءمنتحملنهماحول-المترجمينبواسطة-

كانواالصربالجنودأنفذكرن،لهنالمتوا!لالعيفلاضطهادوا

بمغادرةلهنيممحونيكنولميوميامراتعشرنحويغتصبونهن

ويكنعليهنالظهورفيالحملآنارنبدأعندماإلااحتجازهنأماكن

ينتظرنالمغتصباتهؤلاءكانوفد.الاجهاضمرحلةتعدينقد

عنللتخليتأهبازغربفيبهايفمنالتيالمعسكراتفيالولادة

علىللعثورمحاولةفيقراهنإلىللعودةواستعدادامواليدهن

وأالقرىتلكمنالطردأوللقتلتعرضهنمخاطربرغم،أهاليهن

اغتصبنبأنهنجيرانهنأوأهاليهنعلمحالةفيمنبوذاتفيهاالعيثى

تلطخالأهاليهزلاءعندهذامعنىلأنالصربالج!نودقبلمن

لدىيعدلمبهامررنالتىالمعاناةلقسوةونظرا.بالعارسمعتهن

عليهنأصبحبل،يهمهنمماالقليلسوىالمغتصباتالنسوةأولئك

دونلأنفسهنبهوالاحتفاظينتابهنالديبالمرارةالاحساسحبس

منهنأيتبدلمالحديثفيهتبادلناال!يالوقتفطولللعيان)بدائه

مردولعل.)طلاقاالتفاؤلعلىتدلتعابيرأوللانفعالمظاهرأية

.دمرتقدحياتهنبأنشعورهنإلىذلك

طبقاالتحدبدوجهعلىحربجرلمةحاليالايحدوالاغتصاب

الىجزئياهذاولعزى.الرابعةجنيفمماهدةعلىالمبنيةللتعريفات

التيبالجرائمالاعتراففيالدوليللقانونالمتواصلالاخفاق

معتبرفالاغتصابالانسانرجولةأوأنوثةمنالنيلبقصدترتكب

لي!ولكن،المعاهدةلتلكطبقا،الانسانيةضدموجهةكجريمة

قدمتهقانونمشروعبتبنيقمتوقد.بالذاتحربكجريمة
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انتهاكاالاغتصابلاعتبارالمتحدةالأمميدعوالنوابلمجلس

عنوذلك،الانسانحقوقلقانونآخرانتهاكأيمئلمثلهخطيرا

ضمنالتحديدوجهعلىحربكجريمةالاكتصاب)دراجطريق

.القانونذلكمواد

مايوشهرفيالمتحدةللأممالتابعالأمنمجلسأصدروقد

ضحاياب!نصافوعداتضمنالذي808رقمقرارهأ399

ناإلا،الحربلجرائممحكمةب!قامةوذلكالبوسنةفيالاغتصاب

الاغنصابعملياتلينمااليومحتىاجازةفيمازالتالعدالة

قاضأيتعيينيتملمالماضيمايوفمنذ.وساققدمعلىمستمرة

اعضاءمنعضوأيتسميةتتمولم،الاغتصابحالاتلبحث

الرسميةالنحقفاتمنالقليلسوىاجراءيتملمكما،العامالادعاء

لابدوهنا.منهاشيءاجراءفعلاتمقدكانان،لاتالحاتلكفي

يأصعبامنكانمتأخرةالتحقيقاتهذهبدأتكلمابانهالتذكيرمن

الانسانلحقوقمتقلةجماعاتوكانت.بهاالمنعلقةالأدلةجمع

فيوالتعاونالأمنمؤتمر"ومنظمة،"ووكىاهلسنكيمنظمةمئل

وجمعالتحقيقاتمنمضنيةجولةبدأتقدآى(،)س،)سيأورولا

معسكراتفيبالضحايالالتفاءباالاغتصابعملياتحولالأدلة

بسيوني-شريفمنكلعملكما،المحتجزبنومراكزاللاجئين

المتحدةللأممالعامالأمينعينهوالذيبول"دي9بجامعةالاستاذ

محكمةفيايأدلةجمعخبراءللجنةرئيساغاليبطرسالدكتور

بجامعةالاستاذة،مكيونواكاثرين.،البوسنةفيالحربجرائم

علىيكونالكيالاغتصابعملياتتوثيقعلىاربر،آن-اميتشجان
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رفعيبدأحالماالاغثصابجرائمعلىالأدلةلتقديمالاستعدادأهبة

وهؤلاءالجماعاتهذهتمكنأنولؤمل.بهاالخاصةالدعاوى

هذهبحتباتجاهللتحركالمتحدةايأممعلىالضغطمنالأفراد

لجرائم.ا
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للمسلميقومماكزالتعذيبالمقابرالجماعيةمئات

منبقرارالمشكلةالحربجرائملجنةرئيمىبسيونيشريف.د

وتسجيلوالهرسكالبوسنةفيالحقائقلتقصيالأمنمجلس

واعتداءاتهمالدوليةوالأعرافللقوانينوالكرواتالصربانتهاكات

إليهتوصلتماأخطرعنكشف،البوسنةمسلميعلىالوحمثية

الذيلعملهاإنجازهافيتواجههاالتيوالحقباتالتحقيقبعثات

بقضاياالخاصةالحربجرائممحكمةبهتفوملماالأساسيعتبر

البوسنة.

عنوصلتناالتيالإدعاءاتأدبسيونيشريف.ديقول

الحقيقيالرفممنبكثيرأقلوهوحالةآلاف3نحوالأغتصاب

وهي-اللجنةإليهتوصلتماأبشعأما.لالفعلالإغتصابلحالات

المسلحالنزاعذلكتاربخفيوستبقىوصفهالايمكنالتيالجريمة

مالنفيهاالقتلىعدديتراوحجماعيةمفبرة89حصرناإننا-

)لسانيةجريمةوهي..الواحدةالمقبرةفيأشخاص5إلىشخصين

شريف.دويقول.مسلحنزاعأيفيقبلمنالعالميرهالم

يمكنمابفوقالنزاعمنطفةفيوتفصتهاللجنةرأتهماإن:بسيوني

بالاضافة،العالمفيشعبيعيشهاقدمعاناةلأبشعيرسمهانللخيال

إمداداتأمامالطرق)غلاقف!نالجماعيةوالمقابرالاغتصابإلى

صرببةممارسةإلىنحولوالذي-والطببةالانسانيةالمعونة

البوسنةداخلالحالةسوءمنفظيعةبصورةزادقد-يوميةتيةوكروا
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أكئرللقصفتعرضمستشفىفيلسرالمفوزلارةوفي.والهرسك

وعلىتخديربدونإجراؤهايتمالجراحيةالعمياتشاهدنامرةمن

فتل3شهدتالعاصمةسراببفوإنبل،كيروسبنمصباحضوء

الحصارمنشهراا5وخلال.أعوامالعشرةسنتحتطفلآلاف

شخص.ألف12قتل

بتلكللوصولتواجههاالتيالصعوباتوطبيعةاللجنةوعن.

أعطيتلقد:بسيونيئريف.دقال،المحكمةلساحةالتحقيقات

يأتعطهالمالمتحدةالأممولكنللتحقبقالصلاحياتأكبراللجنة

بجهودتمويلهاعلىاللجنةوحصلتبمهامهاللقيامموارد

)1(.شخصية

السفاحوق،

فاقتبشريةلوحوشمشرفةغبرلسيرةمختصروسدعرضهذا

الىتنضمالمرعبةالقائمةوهذه،ووحشيةقسوةالغاباتوحوش

خانوجنكيزهولاكوأمثالمنالاجرامفنفيسبقتهاأخرىقائمة

بيجنومناحموستالينوموسيلينيوهتلرونيرونوتيمورلنك

وكارادبن!مبلوشفتش:امثالمنوغيرهمشاميرواسحاق

والمتواطيءالبلقانفيالبريطانيالمدوبأوينوديفيدوميلاديتثى

ابوكاشي.الياباني

بنيمنعليهشهاداتهذه:صربياسفاح..ميلوسيفتش-

الفاحش:لإجرامهتنطقوجنحهجلدته

.م82/1/4991،السلحوناصجمة(1)
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لير:،انوفيتشيوجدايوجدانالسابقبلجرادبلديةرئيى-

شمطهولميلوشضئ!السيكولوجيالنمطأنالقولفيسرهناك

فيهذهالجنونجةركبتهينقلانهعلى،والانتحارالنفستدمير

شعبه.إلىالانتحار

الىتجلسحالما:الصرليللزعبمالمعارضينالطلبةممئل-

والقبامانصرافكعندأما،مجنونرجلأمامأنكتفهممبلوسيفتق

يىانهتدركف!نك،بالدماءالملوثةاللينةليدهوالامساكبمصافحته

ا!أيضانتنهوو)نما،فحسبمجنونا

فييحيشالذيالمعارضالصربيالأديب..كافانشيميركو-

أنبعدالصربيللشعبحقيقيةعقوبةهوميلوسيفتثى"إنةكرواتيا

."لهمستوىأدنىالصربىالمجتمعبلغ

ئيها)يمكن:درافاتمى"بريكوأيوسيبالصربيالنفسعالم-

حيث،الأخيرةاعوامهفيستالينبتصرفاتميلوسيفتئىتصرفات

.،ففطالشخصبونحراسهبهيحبطكان

صربزعبم-أانفسانيمريض،نفسانيطببب:كاراديتئى-

فتىوهوعائلتهانتقلت،4691عامالاسودالجبلفيولد-البوسنة

.قسوةأشدبلكالحجارةفهو،قلبلهلايرت،سرايبفوالى

والدعايةالاعلاموزيرفيويرىاالرجالملح)الكذبشعاره

،إكذب.."إكذب:قولهفيالأعلىمثلهاجوبلز"لالمانياالنازي

بالتعذيبلأوامراأعطى..ابعفالناسيصدقكأنفلابد

مسليمنالألوفمئاتضدالجماعيةوالتصفيةوالاغتصاب

قيم.أودينأوضميرمنوازعدون،باردةبأعصابالبوشة
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لا:لندنفيسياسيااللاجئة،بيجوفيتض)كنيامولاعنهتقوذ-

مديخةيدمرإنه..عنهفكرةلديهأو،فعلايعرفهسراييفرفيأحد

ويرفضالمدنيكرهالذيالجبلي)نه،بهاعلاقةلهانلايعنقد

البئر.بينالتمازج

الورانسالأمبقالأمريكيالخارجيةوزيرعنهقال-

فيانفصاملديه..حربكمجرميحاكمأنيجبإنه:)يجلبرجر،

يتنفس.كماويكذبكبيرابكلىإفه،الثخصبة

:ذكرواالمفاوضاتخلالجنيففيقابلوهالذينالصحافيون-

أفقاغاتمثليعتبرونهالأنهمتصريحاتهعلىكئيرالايعرلونأنهم

الثسى.ترىصندماتذوبالتي،الئلجقطحة5أو،الصابون

احدىانه:معهعملبريطانيدبلوماسيعنهيقول-

باختصارإنه،البوسنةمعادلةفيإليهالايزتمنالتيالشخصيات

أأدبوسرأسعلىيدورأنيستطيعرجلشديد

خجل،بلايزورانهبل،للحقائقمزورانهذلكإلىإضافة-

فقطنفوموأننا..محاصرةليستسراييفوإن:قولهذلئامئال

المدينة(داخلمنلهاتعرضونالتيالهجماتمنمواطنينابحماية

يريدونفهم،الوقتطواليهاجمرنناالمسلمينان..وخارجها

والوقاحة.للبجاحةفيا،صربياحتىالصربيينالبوسنيينكلملاحقة

إذاالرهـ:مثلثفيالئاكالضلع..مبلاديشراتكو-

مناكلوصفعلىاصطلحتقدالمختلفةالاعلاموسائلكانت

ميلاديتشراتكوالجنرالفإن،بالسفاح"وإكارادينش"إميلوسيفتض

مثلثفيالثالثالضلعيمنلوهو،ووحشبةجراثمعنهملايقل
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منمزيدإلقاءإلىحاجةفيمازالوهو،اللينالنميطانيالرعب

.مسنواهوتدنيوحشيتهوحجمبشاتهيكمليتضححولهالضوء

يبلغ،الجمممتليء،القامةفصبر،،ميلاديتضرانكوأ)سمه-

البوسنة،فيالصربيةوالمبلبشباتالفواتقائد،عاما53العمرمن

البوسنة.مسيبحقابحوالطللمجازرالمباشرالعنفذأنهأي

الثانيةالعالميةالحربأثناءالبوسنةشمال"باكالينوفيكولد

ضدحربفي"تيتو،رفاقمنقتلوامنشنأبو.لمحتل،291،

فيالرغبةعلىنمى،أمهئدكلامناللبنمعالكراهيةرضع،الألمان

طفولته.فذالافتراسالىوالنزوعالانتقام

أيلوسيفنش،.وبواسطة،البوصنةاستقلالاعلانعقب.-

تميءانسانجسدالساكنالكامنالوحشهذاانطلقو"كاراديئ!،

والهرسك.البوسنةفيالعصرمأساةليصنععقالهمنالوجه

قد،الموتور"هذاإن:بالبوسنةالاغاثةمسؤوليحد2بقول-

علىالمحكمةواليطرةوالتنفي!التخطيطفيفائفةبراعةأظهر

ضباطأحدو!فهوقد،البوسنةمسلميضدالابادةحربفيجنوده

وكلالثريةضدولكناسترانيجيةعبقرلةبأنههناكالمتحدةالأمم

.ومباديءفيممنعليهتعارفتما

الموتور،االطاغيةوهذاالمسلمينالقادةبينالاتفاقتمعندما-

أسلحتهمتسليميتمأنعلىاسربرنبتشا!مدبنةحولالفناللوقف

قالمنهاالمسلمينإجلاءقوافلبدأتوحينما،الدوليةللقوات

الورنزولدعىللاجئينالعلياالمفوضيةمنلمسؤولميلاديتش

نأفعلاوكانهؤلاءلحملحافلة003تحضرأنيجب:جوليز،
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مقطعة.جثماوجدتهمولكنالحافلاتحضرت

اسربريتشا!بمغادرةالمسلمينالرجاللأحدسمحأنهيد!-

وهبت)رادتيبمحضأننيترىألا:دوليلمسؤولففال،قتلهدون

الغربتهديداتمنساخرايقولأردفثم.الرجللهذاالحياة

ولكنهم،شيءكلعلىمعنايتفاوضواأدأيمكنهم:القوةباستخدام

.شيءأيعلىابدايرغمونالن

المتآمرأواصلاالمنخاذلالغربإلىوصلتالرسالةولعل

ميلاديتشحسمفقد،الجعجعةانفسهمعلىيوفرواحتىأساسا

الصملمينالرجالكلبقتلالقضيةفيحكمهوأصدرالمسألة

.الاطفالوقتلالاباتالنساءوسبىالسلاححملعلىالقاثرين

لمجرميتعرضناقدكنا)ن:أيضا،أوينالانجليزياللورد-

الوسيطف!ن،بأيديهممباشرةالمأساةصنحواالذينالصربالحرب

الصربنجظائعيتبنىلأنهأيضامجرمهوأوينالمسترالدولي

ومماطلاته.بممارساته

،لانفعالاشديد،لأنانيةباوكلا،والوفاحةبالفظاظةيوصف

مننفدبه.معلابتسامح

الأجان،بعضفيوقح..صبورالستأنا:نفسهعنيقول-

أحد.منإزعاجودونمزاجيعلىاتصرفوأنابسعادةأشعر

ستوليتنبرج"أتورفالدالجديدرفيقهمععبقريتهنفتقت

لحسابالمسلمينحقوقويهدريهضمحلعنالهوديالا!ريكي

.والكرواتالصرب
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الشرفإلىيفتقرأوينديفيد:بوسنيمسؤولعنهقال-

معناوعودهوكل،مشينامعنانعاملهكانلقد،بالخجلولابشعر

الخضوععلىليجبرنالارهابتهديداتتتبعهااكاذي!عنعبارة

البوسنةبأنابدايعترفلم..الجديد،الواقعمايسميهوقبولللقوة

إلىيفتقرال!يالانجليزيللرجلمثالانه،سيادةذاتدولة

مشاركإنهبل،الضحيةمنالمجرمتبينعنوالعاجزالمباديء

.!للمجرمنشيطومحرض

:-البوسنةائمةرئيس-قلريتشمصطفىالشيخبقول

ضدارتكبتالتيالجرائمعنالمسؤولينمحاقبةعن)تتحدثون

بلباقةمعهمنتحاوروننمسهالوقتوفي،البوسنةفيالانسانية

والجوعوالقصفبالاهمالالمعاقبوننحن،غزوهموتدعمون

أولاالمسؤوليةنقعفقد،الضحايانحن،الطببةالمساعداتومنع

لكن،الكبرىصربياومتعصبيوكاراديئشميلوسيفنشعلى

تطبقلمحكوماتهالأن،افللبستاياوروببةالمجموعةمسؤولبة

.()1(الضعيفباحتقاردورهامارستلفد،بهاتؤمنالتيالمباديء

"،الألمانية"النازيةحربمجرميمحاكمةببنمقارنةلنعقد

التفاوتلنرىاوالكروانيةالصربية"النافلةحربمجرميومحاكمة

011المحاكمتينكلافيالشاسع

مجرميمحكمةهبئةانعقادتم"نورمبرج9الألمانيةالمدينةفي

نوفمبرفينباطؤأدنىودودعجلعلىلألماناالنازينالحرب

المجرمين،لهؤلاءرادعاوالعفابحاسصاالقصاصوكان5491

.م92/83991/اللندنةالحياة(1)
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علىحكمحيث،هيثو"أدولفوإهيملر""اجورنجأمثالمن

هذهإجراءعلىقرنالضفمايناهزمضيورغم،بالإعدامأغلبهم

بلغواالذينالألمانالحربمجرميوتنبعتعقبأنالاالمحاكمة

الحربجرائمأنحيث-هذايومناالىيوقفلمالعمرأرذل

علىالقبضعنوالحينالحينبيننسمعحيث-بالتقادملاتنقضي

فيالتحقيقفغذلكومن،الحالفيمحاكمنهواجراءهؤلاءاحد

الألمانيالنازيارتكبهاالتيالحربجرائمفيأ889ابريل92

علىبناءوذلك2191عامالنمسافيولدالذيبرونر،"ألوش

يديرهاالتيفرنسايهودمنالمهجرينأبناءجمعيةبهاتقدمتشكوى

إكلودالتحقيققاضيأصدروقد،كلارسفيلو!"سيرجالمحامي

بتهمةبرونر،)بتوقيفأمراآنذاكبالملفمكلفاكانالذي،جريلييه

.8891يونيوا0فيالبثرية"ضدجرائمإرتكابإ

،الألمانالنازيينمحاكمةفيالحاسمةالجديةهذهبينفلنقارن

الصربالنازينمحاكمةفيالعبنيةالهزليةالمسرحيةويين

.لكرواتوا

ومعسكراتوالتدميرالقلمنالبشعةالحربجرانمان

قدالاغنصابعنفضلاالجماعيةوالمقابرالتعذبومراكزالاعتقال

وتقارلرشهاداتمنالقاطعبالدليلالمسلمينحقفيارتكابهاثبت

جانباأوردناوالتي،الغربيةوالبرلماناتالانسانحقوقمنظمات

السابق.الفصلنهايةفيمنها

الصربفمازالالجرائمهذهبدءعلىأعوامثلاثةمروروركم

عنالكلامأنوائقونلأنهم،تردداوخوفدونماكيهمفيسادرلن
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جاة،بلاميتةحروفايكونأنلايعدوحربكمجرميمحاكمتهم

المحاكمةإجراءفيومماطلتهبتأيخرهالجديدالعالميالنظاموكأن

المهلةيمنحهم-بذلككأنه-المجرمةالصرليةللعصابات"إالفعلية

والاغنماببىالعذيبالقتلأعمالمنالمزيدلممارسةالمهلةتلو

والمساجدالمانيمنماتبفىوهدمالدماءسفكمنوالمزيد

نمهيدا،البوسنةفيالاسلاميةالحضارةومعالمالأثريةوالمنشمآت

جديد.مأساويواقعلفرض

منمظهراالاليستالمحاكماتهذهب!جراءالتهديدات)ن

خارجلازالالمجرملألأالعيونفيللرمادوذراالخداععظاهر

الدوليةالمحافلفي)جرامهعنولدافعبل،مخططهيطبقالزنزانة

وميلادتشوكاراديث!"ميلوسيفتثىفالمجرمون،الغربيةوالعوا!م

والداني،للقاصيمعروفون،الحربمجرميمنونظرائهمولوبان

استقبالهموبتموجيفولنددويا!سواشنطنبينويتجولون

وطلقاتالرتوحرصلابتساماتاوأعرضوالترحاببالحفاوة

أصدرواالذينلاشخاصانفسقبلمن-بهمترحيبا-المدافع

الطرفانيجيدمسرحيةفيلاستنكار،واوالشجبلادانة"اقرارات

ببراعة.فيهاادوارهمآداء

الفاحنجدالمزعومةالمحاكماتهذهمنالسخرلةفيوتماديا

العرقي()التطهيربتعبيرحتىالامبجهلهيتظاهرأكاراديتشارادفان

غازوغرت"مذابحعجيبةبوقاحةمستنكراالاتهامهذاعلىفيرد

خيال!نعمن)نها!؟واغتصابوتعذيبقتلومعسكرات

علىالمبطرةبحاولبرنالذينالمسلمبنوالمنطرفينالمجاهدين

!!اأورولا
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السابعالفصل

وال!ومالأسىبيقء-سراييفو-

الصاروالدمارأيام-.سراييفو-

تقرلرالرع!ي-

الدماروسبم..البوسنةمدن-

وتعذيباعتقال..لاجنيقمسمكرات-
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واليومالأسىبيق..سرا!يفو

رحلةمنلريدةوحيدةنسخةالمصريةالمعارتبدارتوجد

فيبهاشامالستي،السابقمصرعهدوليتوفيقبنعليمحمدالأمير

بلادإلىصيف)رحلةوسماهاالبوسنةبلادالى0091العامصيف

:بقولسراييفوفيمشاهداتهوعن،اوالهرسكالبوسنة

أعدواوحيث،وانتظاماسعةأوروباكمدائنالمدبنةرأيناالقد

كفيلاكانماالفضاءمنالبيوتبينوتركوااستطاعوامالاشارها

ااتراموايطرقانهافيوبجري،مخابرهاونجليمناظرهابظهور

فيلاوسطهفيبففسائقهأنغيرالمصريونيعهدهكالذيكهربائي

مدانحتىالمحطةصالممتدالشارعذلكأما،مصرفيكمامقدمه

ضخمة،الهيئةفخمةأإقشلاقثكنةرأبنا،ورهيبفواسعالمحافظة

المنيعةالمعافلالتلالفوقترىيسرةأويمنةتلفتناإداوكنا،الشاء

الأرديةيرتدونهناكااالمسنخدمونكانولما،الحصينةوالفلاع

حملةهناكأنالغرباءمنكاناذالاسيماللناظريخيلالعسكرية

.(عرمرمجيشبينهوأو،عسكربة

بيجوفا،"جامععليمحمدالأميرزارهاالنيالمدينةمحالمومن

المسجدقبلةالمنشأةهذهفيانتباههشدومماخسروبكأوامدفن

لهقدمالتيالشبريعةمدرسةأيضاوزار،الاسلاعيةوقنونهومنبره

والشريعةالعربيةاللغةبتضمنوكانفيهاالدراسةبرنامجناظرها

أشهرمنولكونهوالفنونبالآثارالأميرلولعونظرا،الاسلامية

سراييفر.متحفزيارةعلىحرصفقدآنذاكالتحفجامعي

157

http://www.al-maktabeh.com



أنيمكنا869سنةطغللعاصمةبالصورسياحيدليلوفي

،الندىكقطراتتماما،المدينة)أضواء:كالتاليأوصافنقرأ

السماءفيالنجوملمعانمناكثرلامعةبأضواءالظلامتثكل

ضواحيإلىليلايصلالذيالسائحك!حساستماما،البوسنية

التيتلكتثبهشرقيةمدينةعلىستعثرنهاراسافرتاذا،سراييفو

ذاتالواسحةطرقهاتخترقوأنتوستذهل،الأساطيرفيتوجد

التاسعالقرنفيالنمسويالطرازعلىأوالبراقةالحدينةالعمارات

.م2991ابريلحتىالحدينةهكذاكانتعشر(

،.الدمارمنساحةيوىلشتالآناتأملها)1(التيالمدينةلكن

طافحة،وقروح،والأحسماء،الممزقةلأوصالوا،بالجراحمليئة

فيهالاترىالرجود،مناخفتكاملةومبانشوارع..مفزعةوآثار

قابعونوالناس،قطعتالأشجار،العامةالحافلاتولاالنرامات

ناطحات،بالثقوبمليئةاومحترقةالمبانيواجهات،مخابئهمفي

كانتالتيالمرايا،عمياءنحلكخلاياتتصبزجاجمنسحاب

مفزعة،بصريةفاطقتنناوبهاوتتالقعليهاتنعكسالحممساشعة

عامةوحافلاتخاصةسيارات،ناقصةشريرةنظرات!تحفها

باللونينترامات،الطريقمنتصففيالحريقرعبتنشرمتفحمة

جوارالىتصدأالرصاصبخروقومليئةساكنةوالأبيضالأحمر

أسلاك،الصغيرةوالئمجيراتالحثال!اجتاحتهاالتيلأرصفةا

بالأرضوتحتكا؟عمدةابينماخطربشكلمعلقةالتروللي

الحدبدية،أسياخهاسوىمنهايتبقلممبانهناك،كالئعابين

كهربائيةأعمدة،ومدمرةمنصهرةشبهتليفونيةوكبائنوكئاك

.،2/83991/،اللنلجةالجاة-ضوديرلو(خوان1)
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كالفحم،سوداءمفككةحافلات،الخردةمنوأكوامكوام،ملتوية

منتصفوفي،سليمةنوافذهعلىيحافظواحدسكنيوجدولايكاد

"لأيتماماالثامنةعلىعفاربهاتوففتساعةهناك،الدمارتضارش!

.61اندريلا،سنةلأي،شهر،ي،يوم

كهرلاءولاماءبلاأشباحمدينةالأولىللوهلةسراييفومدينةتبدو

جسداو،منفسخكهبكلنبدو،تلبفونحتىرولاعامةمواصلاتولا

الرشاشة،المدافعلطلقاتالمتفطعةالقعفعاتأنإلا،حباةبلا

الفناصةرصاصاتواقلز؟وآخروقتينالمدفعيةطلقاتو!خب

ولاتزالتقاومالبوسنيةالعاصمةلكن،مستمرعذابهبأنالزائرتذكر

تتساقطالتياليرانحممركمعلىب!عجارقدميههاعلىتقف

الصربقواتمنعليهاتضغطالتيالمسنمرةالخنقوعملبات

الغاشمة.

،الموتشبع-

وأمسكواعيهاأطبقواالتىالمغدورةالمدبنةسراييفوهذه

السعييحنونبرحواوما،عنقهافيأظفارهمونئمبوا،بخناقها

صدرها،فوقالجاثمالئربقرةيضغطوناذ،روحهالأزهاق

حولها.ابكاعنالدوليالضغطوبقوة

وجههاوشحبعيناهاجحظتوقد،مكدودةمهتوكةرأيتها)1(

عوراتهافانكشفت،سترهاوتمزقجسمهانزفوقد،وتهثم

جنباتها،كلعلىوالهوانالبؤسأعلامرفرفتبينما،قلبهاوانكسر

.2/839911/،آالأمرا-سلدي(مهمي1)
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نأترفضلكنها،وصبرصمتفيوتتعذبوتتوجعلئنكانت

تموث.

دخلنا،بعدهلماالمرءيهيءالوصولبعدالأولىاللحظةمشهد

الزجاجقطعأرضيتهعلىتناثرتخلفيسرداببابمنالفندقالى

مرمىفيلأنهمنهالدخوليمنعالرئيسيالبابأنلناوقيل،المهشم

إلىأصعدأنعليئكانلاجراءاتاانتهاءبعد،الصربالفناصة

الكهرباءأنالىالمرءينتبهوحين،مظلمدرجعلىالعاشرالطابق

الحقيقة،اكتثمافرحلةيدأ،بالتاليمعطلةوالمصاعدمقطوعة

العمومية،والمواصلاتوالهواتفوالغاز،مقطوعةأيضافالمياه

إلاالعصروبينسرايبفوبينيربطشيءهناكيعدلموكأنهليبدوحتى

ااانقطعوقد

السرقةتعببرفيوليس،دفعاتعلىالمدينةفيجولةسرقت

.الآخرةالىرحلةالآنسراببفوفيهونعرفهالذيفالنجوال،مبالغة

الخلقعلىتنهالفالقذائف،كنتأينمايلاحقكالموتلثبح

علىالمشرفةالجبالفوقمنوالليلالنهارطيلةصوبكلمن

وأبيتكفيقاعدوأنت،قممهاعلىالصربيسيطرالتيالمدينة

رصاصةتفاجئكقد،واقفاأورأكباأمكنتماشيا،الطريقفيعابر

التيوالراجماتالمدافععننضلا،لاتحتسبحيثمنقذيفةأو

مار،بكليتريصونالذينالقناصةهناكحساببغيرالقذائفتطلق

مصدرحولللبئرتجمحايكتشفونحينالكبرى!التهمويجدون

أفرادالىالموجهالقنصلتحوبلفرصنهمفنلك،سوقفيأوللماء

.واحدةدفعةكثيرينعلىتجهزمذبحةإلىبذواتهم
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لايعرفها،"أميةاخرىخريطةللمديةأصبحت،ذلكبسبب

بصورةمطمئنافيهاتمنميأنتتطبعشوارعفنمة،أهلهاسوى

هناكأنغير،العاليةبالمبانيالمحميةالأولىبالدرجةوهي،نسبية

ونمة،القنا!ةأماممكوفةلأنها،ارتيادهايحظرأخرىشوارع

نأفعليكلذلك،القناصةمرمىفيتقعثالثةشوارعفيمعينةأماكن

تفيأنلانستطيعأخرىاماكنوفي،حولهامنوندورشجنبها

حمابةفيتنحركنمرأسكونخفيظهركنخيبل،القامةمننصب

.إنفاذهبمكنمالانفاذالناسأقامهاالنيالسواتراحد

الذيأما،الخرائبمنمكرورةمربعاتإلىتحولتالمدينة

بعضهاالعالمعرففقد،واهوالفواجعمنبيتكلأهلاصاب

بمثابةجميعهاظلتدان،عنهاأذانهصموربما،بكثرهايسمعولم

ااالعاركنابفيدامبةفصول
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الحصاروالدمارأيام..سراييفو

ذلكفي:2991أاابريلنيسانمنالسادسفيشيءكلبدأ

البوسنةعاصمةسراييفومدينةالصربيةالقواتحاصرتاليوم

.هناك)1(وكنت..الكبرىالماساةوبدأتوالهرسك

فصلاوسجلوالهرسكالبوسنةعلىخيمالجنونمنعام

العامهذاخلالشهدنا.الانساناخيهضدالانسانوحثيةمنجديدا

القواتصنلافاعشرة.يدمروالمأهلهالكن،سراييفوتدمبر

تعززهمالمدينةحولمتركيلومائةعرضهادائرةيحتلونالصربية

لخنقحملةويئنرنستمائةعلىاعدادهايزيدالتيالمدفعيةمواقع

ولكنوتطويقها،بالأرضتسويقادونوقصفهاقتلهادونالمدينة

عددهميبلغالذينالمدينةسكانتحملوقدعليهالاستيلاءادون

علىيزيدالحاديةالأوقاتميعددهمأنإمعنسمةألفثلاثمائة

منأكثردامعنيفاحصارا،مخنارينأومكرهبن(ملبوننصف

تصبهالمواحدةبنايةالمدينةفييعدولم.ستالينغرادمدينةحصار

الفولاذبناءإعادةالوسعفيكانوربماالفناصةنيرانأوالقذائف

مدناجملمنلواحدةالفريدالمعمارتؤلفكانتالتيوالخرسانة

التجان!روحلكن،السلامحلماإذااوحينما،الأوروديةالفارة

13لبنائهاالسيلكبف..والدينيوالاجتماعيالحرقيوالوئام

.م3/53991/الو!جلة-نور:(دون1)
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المباشرالسببأن)ذلاتلاغتياامنتقليدسراييفوشوارعفي

افرانزالنمساويالدوقاغتيالكانالأولىالعالميةللحرب

.4191عامالصربالقوميينالمتعصبينأحدبرصاصفيرديناند!

الجمعةصلاةلأداءالمساجدالىسراييفوأهالييتوجهوعندما

كالسهامويندفعونمتعرجةدروبفيويسيرونالخطىيهرولون

فيالمتمركزينالقناصةرصاصلتفاديمماال!ثوارعبجنازونحين

أسلوبعلىدليلخيرالقناصةكانوربما.بالمدبنةالمحيطةالتلال

المدنيين.السكانعلىبئنونهاالتيالحربفيالعسكريالصرب

التيالمجازريرونمانادرامدافعهمفذائفيطلقونالذينفالجنود

بكلهدفهيرىالقناصف!ناسراييفوفياما.القذاثفهذهتسببها

منضحيتهعلىنبرانهويطلققويمكبرمنظارخلالمنوضوح

.متراخمسبنمنأفلالىأحياناتصلمسافة

بعضهناكأنلكيفولونسراببفوسانالىنحدئتمالاذا

يصوببينما،الرقبةأوالرأسعلىنيرانهميصوبرنالدينالقناصة

مهاجمةفيالآخرالبعضوشخصصالصدرعلىنبرانهمآخرون

يطلنىالذممطالرئبسيالحاصحةشارععبربسرعةتخطلقالنيالسيارات

ا"أالقناص"زقاقاسمالسكانعليه

معقناصوهوعمرهمنعشرةالثامنةفيشابمنطار""نينان

ولكنهمأحدأريدلا"نا:بقولالبوسنةفيالمدنيالدفاعحرس

قتلواأنفبعد.خيارأماميفليسولهذاباستمرارعليناالشاريطلقون

.فناصا(أصبحأنقررتخطيبتي

،انينانسلطالذيالمنزلأماممنتمرانامرأتينشاهدناوعندما
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عندماإلاالنارأطلقلا)إتي:وقالالناريطلقلمعليهبندقيتهمنظار

كلعلىالناريطلفونلكنهم.صربيجنديالهدفأنمتثداكون

.والعجائز(والأطفالوالنساءالرجالعلى،شيء

القذائفإلىيستمعحينبالاجاطيشعرأنإلاالمرءولايملك

تسقطوحين.الليلفيكالمطرالمدينةعلىننهمروهىالصربية

بالأسفالممزوجةاللامبالاةمنبنوعتشعرمنكبعدعلىقذيفة

ضحبتها.راحالذيالإنسانذلكعلى

والحرقى.والجرحىالمرفى

فيالعامةالصحةوزارةأصدرتهاالتيالإعلاميةالنشرةتكشف

القتلعملياتحجمفظاعةوبكلبقليل)1(وصوليفبلالبوسنة

2991:041إبريلمذالبوسنيالمثعبضدتمارسالتيالجماعي

منهم-جريحالف15وا-سراييفوفي0409منهم-قتيلألف

ألف156و،مهجرألف83وهومليون-سرابيفوفي59053

،الأسودوالجبلالصربقواتعليهاتسيطرمعمكراتفيمعتقل

تقريبيورقم-طفلاا028منهم-ومشلولعاجزا2را..و

.وفتاةامرأةألف38اغتصابعنيتحدث

تمةقا!ورةكولينوفتشفيوك"كوسوفو!مستشفىمديريرسم

فييعدولم،أأياتسعةمنذكهرباءولاماءلا:هناكللوضع

غرفةمولدلتغذيةالكيروسينمنلتراتعشرةسوىالخزانات

العملياتإجراءعلىمجبرينأنفسهميجدونلذلكالعمليات

.ام25/8399/النديةالحجاة-غويخولو(خران1)
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وفي،النهارضوءلاستغلالالنرافذمنبالقربنهاراالجراحية

العدو.بنيرانل!صابةمعرضينيجحلهممماالمكشوفةالطرقات

علىنلتقيفكنا،للمرضىالداخليالقسمصالاتإلىانتقلناثم

ومبتوريالأيديمقطوعي،التأهيلإعادةطورفيبمصابينالدرج

فقدرجل،عكازاتدونأو،عكازاتعلىيتحاملون،السيقان

بشعةومثاهد،الجرحىمنثلاثةفيهايرقدغرفةفيذراعيه

منهن)ثنتان،حديئاالمستشفىالىأدخلننساءلثلاثلاتحتمل

فيبطلقةقناصأصابهافقدالثالثةأماإمورتر"قذيفةبجراحمصابتان

.الماءعنبحشابالقنانيمحملةوهيالرقبة

علىميروسلافجلس،ربحكايةوكل،حكايةحالةكل

أصيبفقد،عكازاتهعلىالسيربحاولكانأنبعدسريرهحافة

وظل،الشارعفيسيرهأثناءيدويهقنبلةجوارهإلىانفجرتعندما

فيلهالمساعدةيدتقديمأحدباستطاعةيكنلملأنه،طويلاينزت

القصف.وابلنحتالطريقمنتصف

المعذبلا4الطفولةجؤح

وفريقهأنهكيفالقسممسؤولشرحالأطفالجراحةقسمفي

منذطفلا002لخوجراحيةعملياتأجرواطبيباا1منالمكون

نفسهاالظروففييعشونالأطفالوهؤلاء،الصربيالعدوانبداية

أدنىيفتغدونحيث،المستشفىأقسامباقيظلهافييعيشالتي

الطبية.العلاجيةالمتطلبات

نموذجايعمبرالعملياتغرفةمنالخروجحديثيالأطفالجناح
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صغيرةطفلةوتواجهني،المدينةعلىمفروضةمعاناةمنوعينة

فشعرتماءدلوفيتتدلىالممزقةساقهاوعضلةتائهةبنظرات

الجرحعرض،إليهاسؤالأيوتوجيهجوارهاالىالوقوفباستحالة

نتيجةالرقبةفيبجرحمصابةأ)إزراه،للألمترتيلوكأنهسدو

فقدإالمير،الطفلأما،حارقةقنبلةضحية!"نظيرة،قناصرصاص

النحبلالثاحب!إأيفيدبنوالطفل،رشاشمدفعطلقاتأصابته

بالرعب.مصابالبراءةنظرةعينيهديترتسمال!ي

،الأطفالبينالضحايامنالضخمالعددهذاتفسيريمكنكيف

مضاعفةمكافأةيتلقونالصربالقناصةأنعنيقالماصحيحوهل

إذامراتخمسالمكافأةوتضضاعف،بامرأةيلحقونهاإصابةكلعن

113طفلاالضحيةكانت

بجروحعاماا6أإبلينا"اصيبتوالصغارلأطفالاجناحفي

عنمتأخروقتففي!سراييفوجحيممنالهزبتحاولكانتبينما

فسلطتالمطارفيالشائكةالأسلاكتحتشقيقتهامعزحفتالليل

ساعدتالنيالكاشفةالجبارةمصاي!حهاالمتحدةالأممدورلة

إصابتها.علىالصرببةالرشاشةالمدافع

اصغر!ويلداناأكانثالجناحفيالأطفالاعشراتوبين

بصورةوجههاتشوهوفد،عمرهامنالثانيةفيفهي،سناالمصابين

ئلولة.اليمنىرجلهاكانتلينما،الأسىعلىتبعثمؤلمة

يمكنكماأضعبهوالحروبفيالأطفالمعاناةوتصوير

راسخةصورهمتظل،)الفيلمفقدتلووحتى،تصورهأنكصحفي

.ابداذاكرتكعنتغببولنذهنكفي
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11الموتىاغتيال

علىالتعرفيمكنكوسوفومستشفىفيالطواريءجناحفي

،الاحصاءاتقائمةالىأسماؤهمستضاتالذينوالجرحىالقتلى

علىمحمولينفبصلونالجرحىأما،أكفانفييصلونالمونىأن)ذ

العميات،غرتإلىيتوجهواأنقبلالطاريءالعلاجلتلقينقالات

وهمرجلهفيوعجوزا،عفهفيبرصاصةأصيبصبيارايتوقد

بركاوثاهدالجرحىصيحاتوتسمع،واحدآنفيالعلاجيتلقون

لآخرمصابمنيتحركونوالممرضاتالأطباءوترى،الدممن

رونيية.بصورة

التلةسفحففي،بعيدالايدفنونالمستشفىفيبموتونوالذبن

ملعبمنجزءالتثمغلانسعتمقبرةهناكالمستفىفيهيقعالذي

كلسراييفوأهاليدفنالمقبرةهذهفيهنا..المجاورالقدمكرة

،الترابلبواروهمبحياتهموخاطرواوأعزاءهمأحباءهميوم

وهكذا،الصربيةوالمدفعيةالفنا!ةلنيرانهدفاكانتطالمافالمفبرة

.)1(الصربهدفسراييفوفيأنتاللحدإلىالمهدفمن

،المسنشفياتفيالمساحاتتضيقالساخنةواللياليالأيامفي

الرصيفعلىوضحهميجب،الجثثمخازنفيالمساحاتتضيق

كانتفقد،المقابرفيالمساحاتتضيق.أخرىجوارالىجثة

عنللبحثأدىمما،للقناصةالمفضلةالأهدافمنالدفنشاهد

لدفنالغروبساعاتاستغلالأو،للخطرتعرضاأقلأخرىأماكن

عليهأقيمتالذيا،ولمبيالاستادمنبالقربالخفاءفيالضحايا

.8491الشاءألعاب

.ام3/5399/الو!مجلة-نورث(ثون1)
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تتراوحففيما،جداخاصانموذجاتعتبرلاستادامقابرمئهد

تواربخف!ن،عقوداتغطيحتىتمتدالتيالموتىمبلادتواريخ

،معروفالموتىوسبب،3991أو،2991إما،ثابتةالرحيل

ااذاتهاالمقابرفيماتالضحاياوبعض

الخماسبةوالنجمةالهلالرسمتحملالتيالثواهدتجدوهناك

الثواهدوتحاصر،الأرنوذكصيةأوالكاثوليكبةبالصلبانتخنلط

عهدفيالدولةرجالكباررفاتتفمالتيدبنيةاللاللمفبرةالرخامية

طوائفهابجمبعوالمسبحبةالاسلامبةالثواهدهذهكلتتوجه،نيتو

الكتابأهلدياناتمنالمؤمنينبينالموتوخدلفد،القبلةباتجاه

نفسها.الوحشية!حايا

كنتسرايفو،فياياميفيهأمضيتالذيغريبمكانمنلهبا

وقعقعاتالطلقاتصفير،وأخرىكاذبةهدنةببنمادائماأسمع

وضعتوفدأناموكنت،المورترنيرانوصخبالرشاشةالمدافع

قريةفيموجودبانيإحساسويخامرنيالشمعمنكرتيناذنيفي

ثتالة.أوالأندلىفرىمن

جراحية.عمليات

التحدي)رادةيجسدنموذجا)1(ادوبرينياإصادتضاحيةفي

والمراكزالمست!ثفياتأنالصربإعتبرحينففي..والصمود

احدقام،والتدميربالقصفلاحقوها)ستراتيجيةأهدافالطبية

السكنيةالبنايات)حدىأسفلأ)سريمستثمفىبانشاءلأطباءا

.ام8/399لهماايامرام-هولدكي(فهحي1)
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فيالحملياتغرفةوأقاموالقنصالقصفنطاقخارجالواقعة

.الأماندرجاتأقصىفيتصبحكيالبنايةسرداب

ومقيمفلسطينيسنصلسوري-حجير،"يوسفالدكتورلجأ

)فرات!اأضاحيةفيهربادوبرشياالى-عاماثلاثينمنذسراييفوفي

فيكجراحعاما22لمدةعملقدوكان.الصرباحتلهاالتي

الذينالأطباءأذوصولهبحداكتشف.بسراييفوالحوادثستشفى

المنطقةتركوا-الصربمن-وكلهمدوبرينيافييعملونكانوا

القائدأبلغهوحين.معداتهممعهمحاملينبجماعتهموالتحقوا

الجبهةمنوصلواالمسلمينالجرحىمنستةبانللمنطقةالعسكري

علىيدهوضعمنمفرايوسف.ديجدلمسريعإنقاذالىوبحاجة

.عملياتوغرفةعيادةالىوحولهالخالةالتجارلةالمحالأحد

أولىبهاوأجرىفاشخدمهاالأسنانعيادةفيلأدواتابعضوجد

مصاببطنمنرصاصةاستخرج.الأرضعلىالجراحيةعملياته

)ضاءةوبدونمخدربدونلآخرالصدريالقفصمنلهاومثيلة

المخلصين.منإئنينوبمساعدة

منكل.لهالعونتقديمعلىتهافتواالناسبينالأمرذاععدما

له.قدمهنوعأيمنمقصأودواءعلبةأوطبيقطنكيسلديهكان

الهارلينالصرببيوتفيوجدتالمحيةالشرطةأنحظهولحسن

ثلاثةوبعد.والأدويةالجراحةأدواتمنمقبرةكمياتالمنطقةمن

وفرقدكان-2991مايوأواخرفيأي-العملبدئهمنأسابيع

الجراحية.للعملياتأطقمثلاثةبأخرىأوبصورة

عامرينمخزنينعلىعثرواا299عاممنيوديوأوائلفي
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.دإستطاعذانهالوقتفي.سراييفوفيالصربخلفهمابالأدهـلة

الجراحيةالعملياتلاجراءبسيطةخشبيةطاولةعلىيعثرأنحجير

."كهربائباأمولداالمحلبةالقيادةلهوفرتفيما

المحلف!نالحظولحسنتنطور،العبادةكانتيومكلفي

وأفارغةأخرىمحلاتجوارهألىكانتفيهبدأتالذيالتجاري

وئلاثاائنتبنالحجرةفأصبحت،تجارةلاحيث،العملعنعاطلة

الامكانية.فيوتتعززالمكانفيوعرضاطولاتنعددوظلتواربعا

علىاشهرا16مضيبعدالآنكبيرامستشفىالعبادةصارث

المنمفقبعضإلىوامندتكاملاالبنايةاسفلاحتلت.الحرب

خارجبةعياداتأربملهاواصبحت،العلياالطوابقفيالسكنية

وتولرمستخدماا04فيهايعملوصار.الضاحيةأنحاءفيموزعة

وصل.جراحينثلاثةبينهم،مخنلفااختصاصا21فيأطباءلها

البنابة.شققفيومائةالأرضيالمستشفىفي52إلىالأسرةعدد

منذعالجالمستشفىأنيوسف.دقالالمنيرةقصتهروىأنبعد

غبر،جريحا3991،0968اغسطساوائلالى2991مايو8

الذيذلئايكنلمواجههيومأ!عبوان.الآخرينالمرضآلاف

يومولكنه،الأسنانعلاجبأدواتالأرضعلىجراحةفيهأجرى

منطفةالصرببأيديفبهسفطتالذيالبوموهو،2991بونيوا7

بالاستيلاءيكتفوالم،حينذاكالعاصمةمطارمنالقريبةالمساكن

حتىمسلما8و.07بينمابالسكاكينذبحواولكنهمالمنطقةعلى

فيدوبريباإلىيصلواأنجريحا43واسنطاع.تماماعليهمأجهزوا

ظلذلكلأجل.الفورعلىإنفاذهممنلابدوكالىلهايرثىصورة
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ظهرمعجريحآخرخرجحتىمتواصلةساعة22العملياتغرفةفي

المستشفىقصفحاولواالصربف!نالسببولذات.التالياليوم

.ندميرهفيفشلوالكنهممرة05

منوأضرابه،فصوىحالةبمنلحجبربوسف.دفعلهالدي

وسجلوامتفاوتةبدرجاتذاتهالشيءفعلواالبوسنول!نالأطباء

قامواالتيالمعجزاتمصافالىيرقىبعضها،حصربغيربطولات

علىأشرفواالذينالبئمرمنالآلافعشراتجاةبانقاذظلهافي

رسالتهميؤدوالكي،الصفرمستوىفيبامكانباتوجاهدواالموت

ووحشية.تعاسةالظروف!ثرظلفي

اكتيالمؤامرةالشجعانوالنساءالرجالهؤلاءأمثالأفشللقد

سراييفو.
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لرعيتقريرا

الحربجرائملتسجيلالحكوميةاللجنةاحصاءاتتصفحنالو

عنتغنيالجافةالأرقامبلاغةف!ن،والهرسكالبوسنةجمهودلةفي

علىاعنمدنهمابينمنالاحصاءاتهذهواعنمدت،تعليقأي

تمشخصألف12أسماءوسجلت،شخصا056شهادات

،للاعتقالمعسكرا916و،الحربمجرميمن9305و،اغتيالهم

يقولوكما،تدميرهانممسجدا955و،بالكاملأبيدتقريةا72و

.(الرعبتقرير))نه:افيسكروبرتأالمعروفالبريطانيالصحفي

نبيننكذببهالايمكنالنيالدامغةالشهاداتمنوغيرهالتقريرهذا

الصربالمتطرفونالبهيرميالذيالهدفللشكمجالالايدعبما

إقليمفيأمبرلوس9محركةفيالأتراكأمامهزبمتهممنللاننفام

لصلميالجماعيةالإبادةوهوالميلادي41القرنفيكوسوفو

.ومدلولمعنىمنالكلمةهذهتعنيهمابكل،البوسنة

المذهلةالشهاداتتلكأمامطويلانتوقفأندونومن

الصحفيالنحقبقفيقرأنهاالتيالشهادةتلكفقطأذكر)1(والمخجلة

الامريكية،نيويوركر(امجلةفي،ريفي"دبفيدلرهالذيالممتاز

السابقالمسؤولامينديلوثيماريا"خوسبهتصريحاتبتضمنالذي

.إكنور!أالمتحدةللأممالئابعةالانسانيةللمعوناتالعلياللجنة

البوسنيةا"زفورنيتشمدينةفيوفعتأستحضرهاالتيفالحادئة

آا26/8399/النديخةالحياة-غوتشولو(خران1)
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"النسورباسمالثهيرةالصربقواتاحتلتهاعندما،الصغيرة

جنازيرتحتلاأطفا)شاهدت:"أمينديلوثييقول،!البيض

الذينأولئكأوامرينفذونأقوياءرجالذلكعلىأجبرهم،الدبابات

!!أرادواكيفماويوجهونهمعليهمسيطرتهميحكحون

!رأقصىزرعهدفها،صارمةاستراتيجيةيتبعونفهؤلاء

الممتلكاتمنفدركبروتدمير،المدنيينالسكانبينممكن

يكملأنوبعدوالأطفالالنساءضدالعنفاصنافأبثحوممارسة

-ميليشباتالمنطقةفيالحاكمةالسلطاتتأتي،مهمتهمهؤلاء

.والنظامالسيطرةأحكاملتعيد-الثرطةأوكاراديتش

حشةفاخيال

فياكتملقدنفسهالكذابيصدقحتىالكذبعلىالاعيادان

والخيالالاختلاف1بفضل-البوسنةصربعاصمة-وباليبلجراد

فيدراليةرئيسيمتدحهااشياءوهيالكذبفي(لاتبارىالتيوالقدرة

إحدىفي"كوفلكأدوبريكاعصرهفريدالأسودوالجبلالصرب

.الاجرامقممأقصىبهابلغالتيرواياته

لجذبليجوفيتشعزتعلي،أتراك9أحرقهال!فوسرا)مكتبة

تدميرهاتمالتيوالمساجد11بالوحشيةواتهامناإليهملانتباها

العامالرأيتحريضبهدفالمجاهدينعملمنالمدفحيبالقصف

المتحركالمعسكرلهتعرضالذيوالهجوم!!الصربضدالحالمي

!قشرا"حيفي-المتحدة3الأقوأت-الزرقالخوذاتلقوات

فيالسلاممحادثاتلتخربالمسلموننفذهعبقريسيناريو
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التيوالمذبحةا!العسكريالتدخلأمامالطريقوفتع،إجنيف

للتمويهالبوسنيةالرئاسةجانبمننآمرسراببفومدافنفيجصت

ا(!الاسلاميةالتوسعيةالأهدافعلى

فيالألمانيالدعايةوزبر-جويلز.دقيامتمامايث!بهشيءإشه

فيبانفسهميلقونكانوا)أوشفيتز(يهودأنعنلاعلانبا-هتلرعهد

..النازيةالمعاديةالدعايةوئاجيجالعطفلاستدرارالغازأفران

فبوله.السهلمنوليمىعالميامعروفهدف

الأرملةشهادة..المأساةعايشوامنبعضشهاداتوهذه

مايوفي"فيشغارد!فيماحدثعن،سنة15،زرلاكإإبرياميدو

باستطراد:عرضهيستحقا299

فمفيجزارمكلاببغرزالبيضالنسورقواتمنعدد)قام

سيارةخلفيةإلىربطوهئميديهووئفواكاراقلكاحمدجاري

ثم،صرخاتهوش!معواالناسليراهكلهاالقريةطرقعبروجرجروه

.النهر(الىباشلائهالقواوأخيرا،القدمكرةبراسهولعبواذبحوه

وأجبروهذراعيهقطعوابركو،احسن،معارفيمنآخر)شخص

.النهر(فيبهوألقواذبحوهئم،دمهشربعلى

جبرافي،أحديرافقهمبئيالىجاءواالبيفىالنسور)رجال

انهموقالواالبوسنيالجي!شفيالمجندا!برإبنيعناستفسروا

خوفاالقربةمنآخرجانبإلىابنتيارسلت.أخرىمرةسيعودون

وتنقذتختبيءأنيمكنهاوحيث،للأذىتتعرضأنمنعليها

حياتها.
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يرافقهمأندون،التالياليوممساءمنالعاشرةفيجاءوا

علىالاستلقاءعلىوأجبروناالصغيرإبنيوضربواضريوني،جاري

فوهةوضععلىأجبرونيثمالمسدساتتهديدتحتالأرض

بأيديهميصربوفيوهمإبنيفمفيبالرصاصمحشومدس

التعبأصابهموعدما.وتقتلهابنيفمفيتنطلقأنبهدتوأقدامهم

النطقفقدت.وذهبواتركوناواضحسببدونومناللعبةهذهمن

.حرت(بأيالنطقاستطيعكنلم،أيامئمانيةطوال

بعدموعوداتلقواكوراجدةإلىلجأواالذين)المسلمون

جميعا،أبيدواوعادواالوعودصدقواالذين،عادواإذالهمالتعرض

!مالقريبالقديمالمسجدداخلشخص!003من!ثرخروالقد

صرخاتهمأبداأنسىلن،النارفيهاشعلواثمالأوتوبيسمحطة

(.المحترقاللحمرائحةولاالفرعبة

سجنهمالتيالغرفمنبالقفزالأنتحارالفتياتبعض)حاولت

البالغةوابمتهاليجارة.اغتصابهنبهدتالبيضالنسوررجالفيها

الىبجثثهنألقواثموذبحهناغتصابهنتمعاماعشرسبعةالعمرمن

نأبحدالنارفبهأشعلوابيتمنتهربأنفتاةواستطاعت.النهر

وصارتشعرهاوفقدتالفتاةجلداحنرق:الترولعليهسكبوا

انقاذامكن.عظميهيكلأوكشبحالآنتبدوتتقيححيكجرح

!ونسأعيش:تقول.لوبليانامست!ثفىفيالآنوتحالجحياتها

.(حيةشهادة

13الوخميةالأعمالهذهفيالقريةصربشاركهل

إنه،الوحشيةالأعمالهذهفيمنهما!برالجابتعاون،)نعم
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علىظلتمنهمأقليةأنإلا.الحقيقةلكنها،عقللايصدقهأمر

.مساعدتنا(حاولبعضهم)نبلالهامش

جديد؟منمعهمللعيضتعوديأنامكانكفيأنهتعنقديهل

تنظرانكاننالوكماعيناهاوبدتقانمةسحابةاابزيا،وجهتعلو

.الفراغفي

جوارفيللعشأعودأنالصعبمنأنهأعتفد،أدريلاا

.الينا(أرنمدهمالذيالرجل

فيالمدينةطبعنهاالتيوالعواطفالمشاعرألخصأنليكيف

ا؟نفسي

فالساعا!:الدوارلشبهانولركزاإلقاعالأخذفيهاالحماه

العهدالحديثةالصدافات)ن.أشهرانساويوالأسابغأياماتساوي

الحقيقممنوالشوقالجديةلأن.وعمبقةقديمةصداقاتإلىتتحول

والمعاني.وتئحسنترتفعالمعنويات.عليناأنفسهمايفرضان

بقوةجديدمنتولدالتاريخعجلةخارججانباوالمطروحةالمفككة

ن).التضامنواستعجالاليهالحاجةوشدةالإلتزامبسرعةونضارة

الأهميةتلكفقدانفيتبدأأهميةذاتفبلمنأيدينابينكانتأشياء

..ئابتةكحقائقنفسهاوتفرضفجائيةعظمةوتأخذأخرتظهرفيما

الماءعنللبحثبخروجهمالقناصةرصاصاتتحدونالذينإن

تكونالأ!ثياءهذهكل،بالحياةوالتشبثبايمانهمفقطمسلحين

.الذاكرةمنمحوهالايمكنصورا
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الدماروسجل-.البوسنةمدق

ولم..يهنوالمفلسطينأهلمثلمثلهم:البوسنةفيأهلنا

كانوانحتى،د!أسوالموالصبر..المقاومةفيفهم،يحزنوا

بدمائهم.الممزوجالأرضطوبسلاحهم

فينحبهمقضواألفا07لينهممنشهيدألف025منهمسقط

.ييأسواولم..دهمبأجساالصربيونومثل..جماعيةمجازر

بينهممنواصحبح..يهنواولم.شهدائهمعددمنأكثروجرحاهم

،معتقلاتفيالمعتقلونأما.يستسلمواولم..معاقألف51"

003عددهموصلفقد،هتلرأتباعأبدانفيهايجريلماتقشعر

08.ومليونعددهممأوىولامسكنبلاالمشردينلكن،الف

إلىهجرواألفا37وه،والهرسكالبوسنةداخلفيهجرواألف

الدولة.،راضيخارخ

البوسنةفيالمسلمللشعبالكليالعددهوماأتعرت

الحسابأعدإذن.بقليل..نسمةمليون3منكثرإنه..والهرسك

الكارثة.حجملتعرف

تعدادهمهـلبلغمسلمونالمدينةسكانوغالبية:فوتشامدينة-

يأتثمهدهالموفاشيةوحشيةأعمالفيهاجرت،نسمة00002

ثمسرفتالمسلمينلمساكنالحظمىالغالبية،الحالمفيمنطقة

اضطراماثناءالخروجمنمنعواأوبالقوةاهليهاواخرجوا،أحرقت
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منالهربحاولتالتيالمجموعةبنحرالصربيونوقام،فيهااليران

ذويمنالمسلمينكلعلىالقبضالقاءوحاولوا،المعاركجحيم

المشيخةوأعضاءايأئمةأمثال،نفوسهمفيالحاليةالمكانة

المسلمبن.منوالعلماءوالمفكرينالاسلامية

عسكريةمحاكملهاوأعدواالمدينةفيجماعيةمعتقلاتأقاموا

علىالقتلأحكام)صدارفيبدأوائماليهاالمسلمينآلافوقادوا

المدينةفيالحساسةالمراكزذويمنالبارزةالاسلاميةالثمخصيات

وحجزهمالمسلمينمنعددأكبرقتلهوالمعتقلاتهذهوهدف

مصبرلايعرفلآناوالى.رهاننأوبشريةكدروعواسنعمالهم

فيأيضاالوحشيةأعمالهممنالمساجدتسلمولمالأبرياءهؤلاء

ماكلوسرقوامحتوياتهاواتلفوااللهيوتعلىاعتدوافقد،المدبنة

حمله.بمكن

المتطرفونقام:مسلمألف17منأكثروشمكنها:فيشكرادمديخة-

للجيث!الثقيلالمدفعيالقصفبعدالمدينةعلىبالهجومالصرب

القرىنعرضتوقد،علبهييطرونوالذياليوغسلافيالفيدرالي

الىأدىمما،وحرقوقتلسرتةلحالاتالمسلمونيسكنهاالتي

منهاربة"وكرواتوصربامسلمينمنبحمريةقوافلخروج

السكانأما.المجاورةوالمدنالقرىإلىالمتطرتالصربيالجحيم

بالبقاءابيوغسلافيالفيدراليالجيشلنداءاتاستجابواالذين

وئيوخهمبمرضاهمجمعوافقد،المقاومةوعدمأسلحتهموتسليم

وبدأواالغرضلهذاأعدتمعسكراتفيونسائهموأطفالهم

لهذهاستكارأيأومفاومةوأي،بهموالتحرشباستفزازهم
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وألقوا،لفتلهمالأئمةكلمكوحاولوا،النحرمحناهالأعمال

ن)عيانلئهودوقال،بج!همومثلواوذبحوهمبعضهمعلىالقبض

الصريالديمقراطيالحزبأعضاءبأيديقتلوامسلم004من!ثر

.الأسودوالجبلصربيامنالمتطوعينبعضمعالمتطرف

المدينةهذهفي:مسلمآلاف4منأكثروشكنها:جاينيجةمدينة-

جميعواخراج،عليهاالسيطرةصالمنطرفونالصربيونتمكن

والسكنمنازلهمفيوالنزولممتلكاتهمعلىوالاستيلاءالمسلمين

عئراتعلىالمدندخلواالذينالأجانبالصحفيونوعنر،فيها

المسلمونيمكنهاالتيأوستيكوليناقريةوفي،بهامثلوقدالجثث

هدمإلىالقصفوأدى،الثفيلالمدفعيللقصفايضانعرضت

.ليكوفا"توهرانأمبن"جامعمسجدأقدم

المدبةوهذه:مسلم،ألف51من(كثروشمكنها:فلاسنيامدينة-

إلىوأدت،وطاحنةدامبةمعاركجرتوفيهامسلمةاغلبيةذات

بحيثالمدينةفيالمساجدجميعوهدمالمسلمينمساكنتخريب

الدييةالشعائريقيمواوأنالأذانبسمعواأنهناكللمسلمينلايمكن

احدوفي.بالقوةأسلحتهمانتزعتالمسلمينمنالسكانوأغلب

منمجموعةمروروأثناء-المدينةمنالقريبةالرئيسبةالشوارع

علىهاولةالجثثعثراتعلىالعثورتم-الاجانبالصحفيين

المجاورةالقرىيخصماأما.مثواهايكرممنلاتجدالطربققارعة

وفي،منهاوالخروجقراهماخلاءعلىالملمونأرغمفقدللمدينة

جماعية،معسكراتفيووضعوهمعليهمالقبضتمخروجهمائناء

المجاورةالقرىاحدىوفي.منهم008نحصيأنواستطعنا

.الأبرياءجثثمنضحية004علىالعثورتمللمدبنة
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لم،نسمةالف52منأكثربهاالمسلمون:براتوناسمدبنة-

سيطرةئحتوقعتكلهاالمدينة،حيمسلمأيالآنفيهايبق

القطرفين.الصرب

والجيىالمسلمبنببنانفاقتوقغتمالأحداتبدايةفي

الجيشوبقوماسلحتهمبتسليمالمسلمونبفومانعلىالفيدرالي

الجيشأخذأنوبعد،المرنزقةالمتطرفينمنالمدينةبحماية

استفزازهمفيوبدأوااشغالهممنالمسلمينجميعطردواالأسلحة

فيالمسلمينجميعجمعواويعدها،واهانتهمبهموالتحرش

الأولى:مجموعتينالىفرزهمفيوبدأواالكبيرالرياضيالملعب

والضربللاستجوابوالأخرى،جماعيةمعسكراتالىقادوها

فيوألقوامسلم03؟قتلأيامئلائةوخلال.كرهائنواستعمالهم

مئلواأنبعدفيهاودفوهمحفر12ايأخرللبعضوحفروادريانهر

والبناثالنساءجثثمنكبيرعددعلىالعثورتموقد.بهم

ومئلصدورهنوقطعتعنوةاكتصبنوقدعراةوهنالملمات

منمجموعةجثثعلىاخرىمنطقةفيايضاالعثوروتم.بهن

تدلوالتيجرتالتيالأعمالومن.الخامسةسندونالاطفال

بحدبامرأةفعلوهماوالمسلمينالاسلامعلىالصربحقدمدىعلى

واستغل،دمهتشربأنفهاطلبواحيث،الصغيرابنهاقتلواان

لكيالأسلحةمنالجردبالمسلمينانفرادهمالمتطرفونالصرب

لمعالجةمنهاليستفيدوااحياءوهمدمائهممنكميةاكبريمحبوا

ميوكوفيتشمصطفىالئيخالمدينةإمامبقتلوقاموا.جرحاهم

الاسلامبة.الجمعبةرئاسةعضو
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قامت:مسلمألف07من!ثروش!:زفورنبكمدبنة-

وحرقبهدموقاموا،المدينةلدخولالمنطرفةالصرليةالمليشيات

نمايةوهدموامسلمألفخوبقتلفامواأنبعدالمسلمينبيوت

وتم،مؤتتةمعنفلاتفيووضحرهممسلم007وجمعوامساجد

وفدوالشيوخلأطفالواالنساءجثثمنأخرىمجموعةعلىالعثور

الىوصلواالذينالصحفيينبعضوأمسكوا..ثرينانهرفيالقوا

اعمالهم،منبسلملمالكبيروالمسجد،بقنلهموقامواالمدينة

وفتحوا،الصربيالعلممئذننهعلىورفعواالنبرانفيهاضرمواحيث

إحدىوفي.الفاشيةالقوميةأكانبهمووضعواالصوتمكبرات

0053واقتادوا،بهامئلوقدجثث،علىعثرللمدينةالتابعةالقرى

كع!د.عندهمللعملالأسودوالجبل!ربباالىمسلم

المدينةهذهفي:مسلمألف04نحووفيها:بيليامدينة-

لابستطيع،العالمفيدولةايفيالتارلخيمثهدهالممجازرحدثت

أكلبأنهوعنهاعرفوما،المدينةدخولمنصربيغيرإنسانأي

13بالمسلمينبالكفما،لأرضباوسويتدمرتتجدمساجد،لمدفة

استطاع:مسلمألف02مننحووفيها:إ"ا-تعل!محوط

المسلمين2فنوطلبواالاذاعةدارعلىالسيطرةالؤي!!!

وبعد،ليتهفيوجدمنكلفسيقتلوالا!!

منهم.مسلمألفعجر!تههـزافن

إمنهام!ملممسحدامتهاالفأكمرومنإل!تج!"!كولعدسمكنها

بكنفواولم،عثمر"السادسالقرنفي/!نهفالبنيا
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الأوقافأغلبالىتعددتبلالأعمالبهذهالمدينةهذهفي

الىتحولواثم،الاسلاميةللمثميخةالتابعةالاستثمارلةأوالاسلامية

وعالمإمامبينهمومن،عليهمالفبضوألقواالمدينةوعلماءأئمة

وقادوهمالبارزةالاسلاميةالشخصياتوبعضرزدهفهريدالمدينة

القرىإحدىوفي.مصبرهمولايعرفلهمجهزتمعسكراتالى

مسلم02"نحوضحبتهاراحبمجزرةقامواللمدينةالمجاورة

الأنهار.فيجثثهموألقيت

تعدادهمويبلغالمسلمةالأغلبيةذات:بوصانسكيمدينة-

الحاقدونالصرباستطاعالمدينةهذهفي:نسمةألف04منكثر

المدينةفيالسبعةالجوامعيهدمواأنوالمسلمينالاسلامعلى

ركزوفد،الجماعةصلاةبهتقاممكانأيمنالمدينةلاخلاء

العلماءرثي!انتماءبسببعربيوشاقريةعلىالمتطرفونالصرب

منصبهمنالصربفصلهأال!يحاوشفجالدينجمالالمرحوم

الأعمالهذهوتدل.إليها،الثانيةالعالميةالحرببعدالدينيلنثماطه

الاسلامعلىحقدهمبتوارئونالمتطرفينالصربانعلى

وفاةعلىعاماالأرلعينقرابةمرورمنالرغموعلى.والملمين

الشيخ.هذافيهاولدالتيالقريةيكرهونالآنف!نهم،الجليلالثيخ

%18نحو،أفليةالمسلمونوفيها:بتروفسيابوساسكيمدينة-

الصرباستغل:الصربمنأكلبهمنسمةالف15أصلمن

المسلمينمنفطلبواالمدينةشؤونإدارةعلىسيطرتهمالمنطرفون

تسمىماأعلنتهالذيالالزاميالتجنيدالىالانضمام-وبالقوة-

الىواقتادوهم،والهرسكالبوسنةجمهوريةفيالصربيةبالحكومة
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الملاب!وارتدواالمسلمالدفاعيالحرسضدالأماميةاد!طوط

المتطرفة.الصرببةالمليشياتأعضاءيرتديهاالتي

فيالصربيةبالحكومةتسمىماعاصمة:لوكابانيامدينة-

الفا!ثيةللأسمالالتخطبطومركزوالهرسكالبوسنةجمهورية

الكلي:التعدادمن%ا5المحملمبنوعددصرببةغالبيةوس!كنها

أما،الرحيلعلىواجبرواأشغالهممنفصلواالمسلمينأغلب

مدنمنالصرباللاجئونعليهااستولىفقدوممتلكاتهمببوتهم

لم.المتطرفالصربيالديمفراطيالحزبأعضاءمنوخاصة،ثانية

المساجدفيالقذائفوضعوابلالمدينةعلىواحدةقذيفةتطلق

البلقانفيالجواحأجملمن-فرهادياجامعذلكومن،وفجروها

وأغلب-التفجيرمنيسلملموالذيعشرالسادسالقرنفيالمبني

عليهماعنديالمسلمينوأغلب،المصيرنفسالىآلتالجوامع

بومفيالمسلمبنلمساكنسرفاتا01نحوواحصبت،وسرفوا

وضعواحيثالتخربببةأعمالهممنتسلملمالمفابرحتى،واحد

وفجروها.الناسفةالحبراتبعض

%92عنهمنسمةالف3ره4ويسكنها:سوثريجمدكة-

ولمدة-الحرببدايةفي:كرواتيين%27،صربا35%،سلمين

الحصارمنجداصعبةأياماالمدينةهذهعاشتكاملينشهرين

منهدمتجوامعخمس،الشديدالمدفعيوالقصفعليهاالكلي

المسلمينمنسكانهاالتيالقرىكلوأحرقت،المدفعيالقصف

جئثمنكميرعددعلىعرالمدينةتحريروبعد،تماماوالكرواتيين

وأكلب،البناياتأسطحمنألقينوقدعراياوهنوالفتياتالنساء
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جئة006أحصيتوقد،المسلمينبجثثمملوءةكانتالث!وارع

خلاطاتفيوضعتوقدللأطفالمقطعةجثثعلىعركما،منهم

لأسمنت.ا

ممثريسكنهاوالتيهرسكمقاطعةعاصمة:موستارمدينة-

الصربعدد،مسلمونمنهمالعظمىالغالبيةنسمةالف261من

بعدنقولأننستطيعالمدينةه!هفي.34%والكروات،منهم%ا9

جسرهاعداماالاسلاميةالأثريةمعالمهابكلدمرتأنهاتحررتأن

مسجدأييبقولم،انلفجامعاأ8منواكئر"المدينةارمزالقديم

استمملوقدتحصلاالبشريةالخسائر.الصلاةبهنقامأنيمكن

النيالأسلحةوحتىالأسلحةمنبملكونماكلوالصربالكروات

الشامل.الدمارتحدث

والتيوالهرسكالبوسنةجمهوريةعاصمة:سراييفومدينة-

كروات7%و،مسلمين%94منهمنسمةألف056منكثريسكنها

بدايةمنالمدينةهذه:مختلفةقومياتمنوالباقيصربا28%و

وقد.القذائفأنواعبمختلفالمدفعيللقصفهدفاكانتالحرب

04ودمر،التقرير)عدادساعةحتىقذيفةألف002من!ثرالقاءتم

وضعوهاالاسلاميةالأوقافوأغلب،جامعا8"أصلمنجامعا

،الولادةمسشفياتوحتىللحصراألامجالهجوملأيهدفا

الفذفوتركز،النقلومحطات،والوزاراتالحكوميةوالمؤسسات

الجيشواستغل،المسلمونفيهايكثراليالسكنيةالأجاءعلى

تحيطالتيوالجبالالمدينةوسطفيالعسكريةالسكناتالصربي

مواقعقصففيشاركتالطائراتوحى،القنابلالقاءفىبالمدينة

نأ-تأكيدوبكل-نقولأنونستطيع.البوسنويالدفاعقوات
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ضحية.4؟سراييفومدينةفييومياالقتلىمجموعمعدل

..دماتقطر..البوسنةفيالاسلامعلماءشهادةهيتلك

.()1القلوبيعتصروألمأودموعا

11)أيضاوالقى

)حاةكنابهفي!سنيوارت"بوبالبريطانيالكاتيذكر

التقطتبصورشبههاحيثا)أحميشيلقريةحدثما"محطمة

تفا!لهـلعطي،النانبةالعالميةالحربفيبالأرضسويتلفرى

أحمبشي.لمسلميالجماعبةوالمجازرالحرقلحملباتدقيفة

القريةتدميرمنشاهدالبربطاني،سي.بي.)بيتلفزيوننفل

فعرفتالحجزرةتفاصيلأما،العالميةالتلفزيولىمحطاتوتناقلتها

حقوقعنتحفيقلجنةخلالمننشرهاتلتالئيالأسابغفي

الذينالقريةسكانمنومعلومات،المتحدةللأممتابعةالانسان

الفرار.فينجحوا

أحدصاح،القريةتدمبريومصباحالخامسةالساعةففي

الذكور،الأطفالثم،الرجالبقتل))بدأوا:بالتعليماتالمجرمين

وكانوا-المجرمونقامئم..(مسلمشيءأيدمروا،الباقيثم

أحميثي.علىبالاعئداء-كرواتاجنودا

بالحماجماالكرةلصي

بقعةأوكومةالىفتحولتآخرهاعنالمجرمونحرقهاافوتشاا

.63991//11رمحطلحت-ال!صريةالنبجريدة(من1)
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فيهاجرت-أهلهايحكيكما-بيومينالعيدوقبل،السوادشديدة

فياهلهامندفعاتشحنوا..الولدانلهولهايشبمجازر

لجريمتهملايظهرحتىأحياءالأرضتحتبدفنهمفامتجرأفات

.ا(أثزأي

وزراءرثيسنائب-تشنجتشن"إمحمدالمهندسليقال

ن):الابادةمننجواالذينالمدينةهذهأبناءمنوهو-البوسنة

بشراليسواإنهم..مجنونةوحئيةفيدمائنابرؤيةيتلذذونالصرب

منثورةالأبرلاءجماجمرؤيةنفسهعلىبثريتحملفكيفوالاأبدا

بلعبصاحبهيتلذذالذيهذابشريقلبوايبل،.الشوارعفي

الحكومةمنمسؤولونبالضبطفعلهماهذا..الجماجمبهذهالكرة

البرلماناعضاءوأحد،أأوستستشلإعلاماوزير.الصربية

وفصلواالمدينةرجالذبحفيبأيديهماشاركا،إمكسبمويبتش

اأالشارعفيالكرةبهالعبواثمرؤوسهم

عينبه:مننقفرنكادوالدموعلئجتشنمحمدالمهندسيضيف

بمدذبحوهالذيالمدينةمسجدإمام)سرناه"ال!ئ!يخعنأقولوماذا

الذيسليموفيتشوصديفي13عينيهأمامالخمسةأولادهذبحواأن

الدواءأوالطعامثقديمأوالمريضةأمهمنالاقترابمنبالقوةمنعوه

التيالمسكينةالأمهذهأو؟ذبحوهثم..عينيهأمامماتتحتىإليها

ولديهاأمامعرضهاوانتهكواالصربالمجرمينمنأربعةعليهاتبادل

خارجإلىطردهيجبكازتركيانهعلىمسلمأيالىينظرونإنهم

،القدممذموجودولكنهاليوموليدليسالاعتقادوهذا،البلاد

.ام23/6299/المصريةالنحبجرلده-الرحعنعبد(شبان1)
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ومنالمدارسفيللأطفالالمعانيهذهيدرسونكانوافقدوللأسف

ااأطفالنابينهم

المسلميقامقالعطأضحبلا

لأداءيستعدونالمسلمونوبينما3991عامعرفاتوقفةويوم

بوضعبشعةجربمةارتكابعلىالمجرمونالصربقدمالعيد!لاة

ئمكبيرةسبارةداخلجراو("فيشفريةأهاليمنشخصا47

بينالفاصل)الدرينا"نهرفيبجثثهمألقتثمفردافرداذبحوهم

يومصبيحةالبوسنةأهلالىتصللكيوصربياالبوسنةجمهو!لة

النحر.عيدفيللمسلمينالصربمنبسيطةكهديةالعيد

ابيهعينيامامالابنوذبحوامحمداواسمهوابنهاباانتادوائم

وأمروهوتحطيماتعذببازادوهبليرحمرهفلموانهارقواهفخارت

إلامنهمكانماثموقاومابطدممنيشربأنالسلاحنهدبدتحت

فمه.فيابنهدموضعواان

اجسادهمعلىالصربرسموالمدبوحينالقتلىمعظم)ن

-أحياءتنصيرهمفيالمتوحشونفشل..الذبحبسكاكينالصليب

ااعليهاوالصليبالاقبورهميدخلواألاعليهمفأبوا-بالقوةولو

وهو،سنة66دتسن)ابراهيمالعجوزالثميخهذاويبكي

قريةفيالأطفالوضعواالذيرفيتقولأنيمكنماذا:يسألني

ا؟وآبائهمأمهانهمأماملتفرمهماياسمنتخلاطاتفي)مزرتشو"

الحزية:تساؤلاتهيواصلوهو،عينيهمنغزارةالدموعونزداد

عليهمفأجروابسرعةيموتواأنالرجالعلىأبوافيمنتقرلوماذا
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تصفيتهمينمخىبحقندمائهمبسحبالبطيءالموتعمليات

ممنلجرحاهملاعطائهادماءنايأخذونإنهم..موتىوشمقطوا

!االدملنقليحتاجون

البوسنةاشمالكل

إبوسشاسمنطقةفيلأثجولودموعهالمسكينالشيئهذاوأترك

امتدادوعلى-خلالهاشاهدتالبوسنةشرقشمالاكيبروت

بالكاملاحترقتوقد،قرىعشرمنيقربما-متراكيلوعشرين

يشربونهاالصربكانالفارغةالخمرزجاجاتمنأكواماورأيت

كهرباءمحطةشاهدتكما..الملمينبذبحاحتفالاتهمخلال

بالكامل.احترقوقدالمنطفةيغذيالذيالترولتكريرومحمل

العائدبنالسكانأحدليذكر،اكولببةفريةالىوصلناوعندما

جاءأنهوزعمالسكانجمعاحتلالهاعندالصرليالجيثىأناليها

سلمهمعند!االزعمهذاتبددماسرعانولكن،لحمايتهم

القرية.فناءفيبذبحهمقامتالتيللمليشيات

خرابةالىالوحيدةالمدرسةتحولت،توليب)جورشاقريةوفي

بمئذنةالطائشةقذائفهموأحاطتالصربدمرهاأنبعدمهجورة

الجيشأنبيهار،)اوينوذكر..منبرهحطمواأنبعدالمسجد

حولمما،طننمفالواحدةوزنبلغالقريةهذهفيبقنابلألقى

.مهجورةمنطقةإلىالمنطفة
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يبوتعذاعتقال.ءلاجئيقمعسكرات

الكثافةهذهبمثلجماعيبشريهروبحركةأوروباتعرتلم

اعفابفيالعالىعلىالذهولاستولىلقد،وسنالينهتلربعدمن

أحلكالأذهانفيأحيتاعنقالمعسكراتلوجوداكشافه

منقاتمةفترةمنالغرليةالدولوجدانفيالمختزنةالذ!يات

لمحيث،ذلكتناسبماسرعانأنهايبدوولكنالمعاصرفاريخها

الوسنة،مسلميمنالاعنقالمعسكراتفيالقابعبنبمصبرنعبأ

نعهدتا299اغسطسشهرخلالانعفدالذي""لفدنمزتمروفي

وبالركم،المعنقلينمنالسسكراتهذهب!خلاءالغربيةالحكومات

فلاتزالللاجئينالعلياالمفوضيةتوجههاالتيالاستغاثةنداءاتمن

الصربنصبهابصمعةمعسكراتفيالمعنقلينمنكبيرةأعداد

للمسلمين.والكروات

فيفتشتتواأرضهخارجشعبهابثلثيالبوسنةحربألقتلقد

فجمهورية،الجواردولمنأورويةدولةعشرة)حدىمنأكثر

شمالنقعوالنىالقدبماليوفسلافيالاتحاددولمنوهيسلوفبنبا

وجمهوربة،لأطفالامنمعظمهمنازحألف03تأويالبوسنة

البوسنةجنوبوتقعأيضاالسابقةيوكسلافياضمنوكانتمقدونيا

ألف54المجرإلىولجأ،طفلألف1،بينهمنازحالف281نأوي

03لجأكما،الحدودعلىآخرينلاحيءألف002وهناك،مسلم

الفا5و"لابطالبا،05و.لتركيا،002و.،للنمسامسلمالف
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.وفنلنداوالنرولجوالدنماركالسويدالىضخمةواعداد،لألمانيا

مابهايوجدحيثكرواتيافياللاجئنمنالعظمىالغالبيةوتتركز

العاصمةفيمراكزفيغالبيتهمتوزيعتملاجيءمليونمنيقرب

الأدرلاتيكي.البحرعلىالواقعة!)سلبتومدينةزغرب،9

مركزا،عثصرأحدتبلغالتيالمراكزهذهبزيارةقمت"ا(وقد

فيخبامفيحشدهمتمحبث،ماساويةفيهااللاجئينوحالة

بالمئاتالنوم،الهالكةلأبنيةواالرياضيةوالصالاتالعامةالحدائق

دوراتفيشديدالزحام،أدوارثلاثةأسرةعلىاو،الأرضعلى

،منهارةالنفسيةوالحالة،قليلوالطعام،قليلةالنظافةأدوات،المياه

أجسادهم،علىبظهرالجرب..تهاجمهملأوبئةابدأتوقد

لايقطعوصراخهمالأطفالبكاء،ملابسهمفيتعثشوالحشرات

تلكأنسىولا..صورهالابنسونمذابحمنرأوهماهولمن

وعمها،وجدنهاوأمهاأبوهاذبحالتي-سنوات4-،"عابدةالطفلة

فوتشا!9منطقةمنمعهاالهروبواستطاعالكهلجدهابهاونجا

السسكربكاءفيتتسببالطفلةوهذه،شظايابثلا:مصابةوهي

بكلماتوأبيهاأمهاعلىننادممطنظلالليلدخولفحع،مساءكلكله

.الفلوبلهاتنقطععاليةوصرخات،باكية

الأيديمعظمأناللاجئونيجدالمأساوبةالأوضاعهذهومع

الخبزلقمةلتقديمجاءت)سلامبةغيرأيدبالمساعداتاليهمالممتدة

منكثرهناك.عقيدتهممنهمتسرقأنمقابلفيالدواءوقارورة

تنصيرية-كنسيةمنظمةوهي-العالميللكاهـشاستابعةلجنةا09

.آ31/62991/الفامربةالثمبجريدة-الرحنصد(شبان1)
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الأحمر،او!ليبو!اك،الحسلميناللاجثهينلهؤلاءخلىماتهاتفدم

الاغاثةكهيئةالاسلاميةالجهاتوبعض..حدودبلاأطباءومنظمة

الطيبة.الجهودمنالكثيرقدمتالتيالسعوديةالاسلامية

الاسلامبةالمنظماتبعضنظمعندما:الممسكرداخل-

با!اراتكرواتباإلىمسبرةهولندافي"سبيور،باسمالمعروفة

النيالشا!زالرحلةرا!ت)1(البوسنةفيالمسلمبنابحبطللتنديد

سلوفيياثم،والنمسابالمايامرورا،واياباذهاباساعة06اسثغرقت

كروانيا.إلىومنها

51وجودولينالمسلمبنامعسكراتعنالبحثوحاولنا

شمالأقمسفيالمعسكراتأكبروأن،مئباعدةأماكنفيمعمكرا

"معسكرعلبهويطلق،الخطرمنطقةمنبالقربأي،زغرب

بمعمربعمترالف025مساحةعلىالمعسكريقع،الزابورجا!

أحوالهلتدهورفقط18؟سوىبهيكنلمولكن،لاجيءا؟..

به.المعيشةوسوء

وغذاءرعايةمنالمعسكرأحوالتدهورعلىيدلشيءكلكان

غبرحالةفيالمياهودورات،المساحةفيالزنازينتبهفالغرف

أعدادتقلصتله!ا،جوعمنيشبعاولايغنيوالطعام،آدمية

ليواجهواالقتالأماكنالىالعودةبعضهموفضل،فيهالموجودين

الصغيرةبالغرفمختنفةضيقةالمعسكرممرات،هناكمصائرهم

،الواحدةالغرفةداخلأكئرأوعائلتان،بالأسرالمزدحمةجدا

المكانبهايعجالطائرةالحشرات،بعضابعضهاويعلوتذرةالأسرة

.م3991أكولرأولتالتامىالوفد-اح!د(فكرلة1)
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وفيمرارةشفاههمعلىالمعسكروسكانحياتهماللاجئينوتشارلا

وألم.حسرةعيونهم

الذينللصحايخينكراهيتهاعنوأعربتسيدة!رختوفجأة

الأجانبالصحفيينإنقالتوبمأساتهمبهميتاجرونصاروا

والعالم،بماساتهمحقيقيشعوربلاللكتابةوسيلةمنهميتحذون

هدأتعربأنناعلمتوعندما،لايتحركصامتوهوويتسلىيقرأ

منرجالناضحىلقد:المتقطعنشيجهابينمنتقولوبدأتقليلا

تكنلمالصربنيرانجحيممنالهارلةالسيارات،بأرواحهمأجلنا

السيا!اتبركوب-والشيوخالسيداتنحن-فأمروناكلناتكفينا

همظلوابينما،الرصاصوصوتالموتيطاردناالظلامجنحتحت

يدعلىوأخرى،الصربيدعلىتارةمصرعهمليلقواهناك

.الكروات

اولادي:تقول-سنة63-،سواكانافينس"أمينةوتصرخ

منماتواهل،أحياءهل،شيئاعنهمأعرفلاالبوسنةفيالخمسة

لنإنهمقالوامعيالمجيءرفضوا،الجوعمنماتواأمالرصاص

.الصربعليهيستولىبيتنايزكوا

بمنطقةمنزلهافيكانتفقد-سنة57-"قسيمة"قديرتشأما

الر!اصطلقاتاصواتارتفعتعندما،بالبوسنة)دوييويا،

تحطيمصوتأعقبه،البابعلىعنيفاطرقاوسمعت،بالخارج

ضرباعليهاوانهالوامنزلهااقتحمواقدالصربجنودكان،الباب

نأاسترحمتهم،جسدهامنالدماءسالتحتىالبنادقبكعوب

مالمحطمواانبعدبيتهانهبوا،وعجزهاشيخوختهايرحموا
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انتظارفيمنهمأربعةبفيبينمابعفهمإنصرف،نهبهتجطيعوا

اختنقوقد،)قديرتشوتفول،بالخارجاولعلمواالذيروجها

عادلوأنهأعلمكنتللبيتزوجييعودالاوت!يت:!وتهما

أ!ليو!اب،المنطقةرجالمنوجدوهمنكلقتلواكمالايقشلونه

الصربجنودتلقفهم،أشقائهمناثنانومعهزوجيدخل..

ئمالجدارإلىووجوههملالوقوفأصروهمثم،ضرباعليهموانهالوا

وشحرج،1الآخرنلوواحداالرصاصرؤوسهمعلىأطلقوا

خرجتقدزوجيوعيرنالممثهدهذاحييتماأنسىلن:صوتها

حتىخاليةوالمنطقةيومينالثلاثالجثثبجانببقيت،رأسهمن

رغمحملني،سافهفيمصاباالشابكان،مسلمشابعليئعئر

بعضتقلامثاربعدعلىسيارةأنوأخبرفيمنهتنزفالتيالدماء

ماكلبعدباقأملأيولكن،البلدمغادرةفيأملوهناكالهاربين

وشيوخاطفال،والدماءبالأجسادمليئاالأتوبيسكان..رايته

ثلاثامامناكانت،أجسادوبقايابشربفايا،مغنصباتونساء

البوسنةلحدودنصلكدناومادوبيوبا"9غادرنا،أخرىسيارات

فيها،منبكلنسفوها،تسبفناالتيالسياراتعلىكمينخرجحتى

سبارتناسائقبسرعةفغير،الهواءفيمحترقةتطبرأشلاءهمرأينا

اوطعامبلاكاملةأبامثلاثةجبليةمنطقةوسطوبفينا،الطريق

حيالهمنملكفلاوالعطشالجوعمنيصرخونلأطفالا،شراب

لكرواتيا.ومنهاالبوسنةخارجآخرمنفذعلىعثرناحتىشيئا

سياحيدخلمصادرإلىتتحولالموتمنالهاربينمعسكرات

البشاعةمدىلثرحالصفحاتلهالاتسعالمآسيآلاف.لكرواتيا
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المسلمين،تعذيبفيوالكرواتالصربلهاوصلالتيوالوحث!ية

منواعصبواقتلوامنقتلوافقد،الانسانيةكلمةأمامهاتنتحربمثاعة

المسلميندماءيقاياينتفعونومازالواشردوامنوشردوااكتصبوا

فيالمسلمونبهايمرالتيالظروتمنالرغمفعلى،كروائيافي

السلطاتأنالا،اللاجئينمعسكراتفيمنهموالهاربونالبوسنة

لإكاثةافهيئات،استغلالأسوأالمعسكراتوجودتستغلالكرواتية

52بواقعالكروانبةللحكومةالمعسكراتهذه)يجارندفعالدولية

"ا!دياروخرابموت9ايالواحدالمعسكرعنشهريادولارألف

افامف،مقابلبومياالواحدالشخصعندولارا13إلىبالاضافة

الىحولوهاقدالكرواتيينالجنودمنالمعسكراتحراصأنغير

لهميدفعأنقبلهاربأيإقامةيقبلونفلا،بهمخاصةإقطاعيات

المعسكرلابسكنمعهليسومن،ألمانيمارك03.بتقدر)ناوة

خالية.أماكنوجودعدمبحجة

الحربجحيممنالهاربينالمسلمينمعسكراتتحولتوبهذا

لكرواتيا،ومضمونكبيرعائدهاسريعةدخلمصادرإلىوويلاته

بسببتقلمىالذيالحياحيللدخلفقدانهاعنعوضهامها

.الحرب

الصرراالجيشفيافىهـرو!ه!قالمرتذقة

فيالانسانيةالاغاثةلجنةرئي!خليفةحشمتالاستاذتحدث

كبيرةمجموعةتوجدأنهأعلنالبوسنويالجيشأنموضحازكرب

صفوففييقاتلونروسيامنوأغلبهمالأوروبيينالمرتزقةمنجدا

691

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


جبل9معاركخلالمنهمعددأسرتموقد،الصربيالمجيش

.أندمان

بالعشراتفبعدالبوشويالجيشفيالمسلمبنالعربأعدادأ!ا

و!!كالعربالمتطوينفبولالبوسنويالجيشيرفضماوغالبا

جماتمنكبيراعلاميلهجومتعرضواانهمأهمهامنأسبابلعدة

الويسنوياليشيطلبهماكلولكن،السببالهلالغربيةالصحافة

.والخبراتالسلاحهو

مسلماتنساءتضمالتيالوحداتبعصتوجدأنهكما

التمريضمئلالمساعدةالخدماتعلىدورهنيقتصرأومجاهدات

شجاعةتفوققدالنظيرمنقطعةبشجاعةويتسمونالطبيةوالخدمات

.الرجالبعض

داخلرعايتىيتمف!نهالمغتصباتالنساءلأطفالوبالشبة

نقلهمأوالبوسنةداخللهممعسكراتانثماءيتماللهشاءدانزكرب

والمجر.ألمانيامئلالأورولبةالدولبعضإلى

الاغاثية.الاسلاميلاوالهيناتالمنضات

ومنالعرليةالدولومنأوروبامنإسلامية)غاثيةهيئة12توجد

،الهيئاتهذهيجمعكرواتيافيمسجلمجلسويوجدأمريكا

دخولعلىقادرةالهيئاتهذهعددنصفكبيرةلبلغنسبةويوجد

للسابق.بالنسبةجيدةنسبةوهذهسراييفو
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والمكرالثقاثةضدالصربكبرجولملايرتكبهـا

سراييفومكتبةبضمالذيالقديمالشرفبةالدراساتمعهدبمثل

القوسيرنالمتطرفونقامفقد،بشاعةالدمارمشاهدكثرال!ثهيرة

الحارفةالصواريخمنوابلب!طلاقا299أفسطس28يومالصرب

الثفافبةمحتوياتهاكلفليلةساعاتفيفحولواالمكنبةمبنىعلى

البوسنةحكومةاعلاممكتببصفوكما.ودماررمادالىالثمية

ارتكبتفالتيالوحشيةالأعمال"كثربأنهالعملهذاوالهرسك

تلكف!نالحقيقةوفي،الثانيةالمالميةالحربمظالاسلاميةالثقالة

ضداوروبافيترتكبجريمة!بربانهابدقةوصفهايمكنالجريمة

.أوالحضارةالثقافة

هذهوأولالبوسنةمن)سلاميأثرأيإزالةهوالمطلوبكانلقد

المسلمالبوسنيالشعبذاكرةتمثلالتيالمكتبةكانتالآثار

التليد.وتراثهوحضارته

بابفيالعربيةالمخطوطاتحرقمنتقريباقرونخمسةبعد

المشهدتكرر""تيسنيروسالكارديناللأمرتنفيذابغرناطةالرملة

قامحيتالخامسةالمئويةبالذكرىالاحتفالأثناءأعنفبشكل

مخطوطة5263ب!حراقأسلافهمأحلامبتحقيقالصربالمجرمون

تمالذيالكنزهذا..الأبدإلىتبخرتوفارسيةونركيةعربية

والجغرافياالتاريخفيأعمالايضمالبشعةالطريقةبهذهتدميره

الطيعية،والعلوم،والتصوفوالفلسفةوالفقه،والرحلأت
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العر،ودواولنوالنحووالصرفاللغولةوالقوامي!والرياضات

.والمعارفالعلوممنوغيرها

الأربعةالخارجيةحيطانهاسوىالعظيمةالمكتبةمنيبقلم

وشرفاتها،وكواتهاالدائريةنصفوأقواسها،بالأعمدةالمزينة

الصواريخخلالهامنقساقطتالتيالمحدنيةسقفهادعاماتوتبدو

علىتحافظالداخليةأعمدتهانكادولا،عملاقعنكبوتكخيوط

عنعبارةفهيالداخليةالساحةأما،القديمةالرقيقةالجصيةزخارفها

لأوراقواوالدعاماتالأنقاضقفيهاتكونتكبيرةأطلالمخزن

بطاقةعنعبارةأنهافأجدالأوراقهذهإحدىألتقط،المحترقة

المبرمجةالوحشيةلهذهكت!كارأخذتهاالمحفوظاتمنتصنيف

اكاذيبمنمبنىعليهاتقيمثم،شعبتاريخمحوإلىتهدفالتي

.والنسبانلأساطيروا

طريقعلىملياكا"9المسمىالصغيرالنهرذلكنعبرأنيكفي

الصجراليهوديالحيلتجدالعامةالمكتبةمنالقريبالجسر

المعبد.حولالملتف

)ديفبداليهوديوالنعليمللثقافةالانسانبةالجمعيةرئي!نائب

عامالأيبيريةالجزيرةشبهمنطردواالذينأولئكحفيد"كيمحي

فياستقرواثمالعئمانيةالامبراطورلةأراضيفيوانثروا،م2941

فيالدينيةالطوائفبينالعلاقة:يقول،ام155عامسراييفو

)أورشليماسمسراييفوعلىيطلقونكانوا،جداطيبةكانتالبوسنة

والأديانالمتعددةالثقافاتمنخليطاسراييفوكانت،،الصغرى

علىاليهوديالمعبد:الحيهذافيالمتعددةوالجنسياتالمتعددة
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الكنائسمنخطوةبعدعلىوالمسجد،المسجدمنخطوةبعد

معسكرفياجيتو!فيلآناحبسونالقد،والأرثوذكسيةالكانوليكية

أوروداتقبلأنالمعفولغسيرمن،شخصألف038يضماعتفال

.)1(النازلةمارمشهالذيالجماعيالقتلبعدهذا

ثدمبرالعظرةا

فيتصدرالتيالمعارضةالاسبوعيةأفريمي،مجلةاكدت

والمبانيوالاضرحةالجوامعوهدمالاجراميةالأعمالأنبلغراد)2(

عنخرجتالتيالفاطقفيمسنمرةالاسلاميةوالثقافيةالدينية

الصربو)ن،والهرسكالبوسنةفيالشرعيةالحكومةسيطرة

ذلك.فيبنسابفونصمواءحدعلىوالكروات

رهيبةبأنهاالمنظمةالخبيثةالحملةه!هالمجلةووصفت

علبهااشرفتالتيوالنغييرالهدمعملياتالاالتاريخفيلايماثلها

العربي-الحكمعلىالقضاءبعداسبانيافيالتفتيشمحاكم

فيوحضارتهمالمملمينباياميذكرأثرأيلمحوفيهاالاسلامي

لأندلس.ا

مرورمناسبةفي"احتفالالآنيجريماهل:المجلةوتساءلت

.،13اسبانياليالاسلاميالوجودابادةعلىعام005

كانتالتيالثامخةوالمنائرالبديعةالقبابإزالةاأنوأضافت

وبرنشكووبييليناوبانبالوكاوفولثاوموستارسراييفوتجعل

.م83991//27الندنجةالجاة-غرنجولوخوان(1)

.آ25/73991/-الندية)2(الحباة
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الفنبروائعتتباهى،البوسنيةوالقرىالمدنمنوغيرها،وترافنيك

فيعاروصمةالأبدإلىيسجلالخلابوجمالهالثرتيالمعماري

،والكرواتالصربمن،الذنبهذاارتكبواالذينأولئكجبين

وايزابيلافردبناندالزوجينالاسبانيينالملكبنزمرةفيويضعهم

.،المعاصرةالاسبانيةالأجيالحتىابسميهماذكرمنتخجلاللذين

"انللمجلةسباهيتشبوسفحمديالشيخبلغرادمفتيوصرح

ازالها)سلامىمبنىألفنحوومواقعاسماءيتضمنسجلالديه

.الوجود،منالأشرار

روائعوكتبالمعارفدوائريتصفحالذيالانسان"انوأضاف

هدمتالتيالمبانيعنكتبماويقرأوالسياحةوالآثارالعصارة

المجرمينأولئكويلعنالدموعيذرفأنإلايمكنهلاصورهاويركما

.!الانسانيةوالمشاعرالاخلاقكلمنتجردواالذين

"كنت:فقالالمبانيهذهمنعددعنحمديالشيخوتحدث

اليمنارتهوكانتموستارفيباشامحمدلمسجدإماما5891عام

الحجريالجسرمنوالقريبةقرونخمسةمنكثرقبلشيدت

علىبهاءمنتضفيهبماالمدينةهذهمعالمأهمالمشهورالأئري

هذهبهدميكتفوالمالأشرارأنالا،نحتهمنيمرالذيوالنهرالجسر

حتىلقضواتمكنواولوبالجسرفادحةأضراراالحقواو)نماالمنارة

دونمنغداالدفينحقدهملأن،النهرفيالماءجريانعلى

المعمارلونبذل"لو:قالفونثحافيالاجاجامعوعن

كانماإلىاعادتهاستطاعوالماخبرةمنلديهمماكلالمعاصرون
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بهدم-البوسنةصربرئي!-كاراجيتضرادوفانيكتفولم،عليه

وأوقتل!اآخرهـجداا1الوجو!منأزالدانمافقطالجامعهذا

.،المدينةهذهمنمسلمكلطرد

السفاحينمن"نفرينمكنأنمناستغرابهحمد!طالشيخوأبدى

بتسامحهااشتهرتالنيالبوسنةفيالجرائمهذهتنفيلىمنالصرب

غا!روامنهمالمئاتأنحطإلىسكا!ابينالمثاليوالتعاودأالديني

وعدما،لهاالإيطاليالغزولمقاومةمتطوعينأثيوبياإلى3791شة

"إن:21جابواأنيوبياعنللدفاعذهابهمسببعنالمسطمولىسئل

لهموهيأواالأوائلللملمينالمساعدةقدمواسنةا035قبلأبناءه

اليهبذهابناونحن،الاسلامأعداءبطشمنأنقذهمالذيالمأوى

فياما9:وقال.أأهلهإلىالجمبلفنردلفضلاذلكنتذكرلآنا

المسلمينمنالمناتاسماءالبوسنةأبناءتناقلفقدالحديثالتارلخ

حاولعئدماالصربوأطفالنساءلحمايةبانفسهمضحواالذين

الرجالأقاربهممن)ننقاماإبادتهمالثاليةالعالميةالحربأثناءلألمانا

.أللألمانالمناوئةالقواتصفوففييقاتلونكانواال!ين

الرمز،لىاهانة..جدالمساأئمة

أئمةمنئلاثةولرفقتهمالمذبحإلىيدخلونالجنودمنمجموعة

بخلعالمسلمبنأئمةالمجموعةقائدبامر..البوسنةفيالمسلمين

قطعآلةمنهمكلوليدالصربجنودمنثلاثةيقترب،ملابسهمكل

تعلووفجأةبالأئمةبالامساكأخرىمجموعاتتهمبينماحادة

فدالصلببيونالقتلةبكونأنبحدالسماءعانإلىالأئمةصرخات
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يأتونثم.الحادةلاتهمبآالئلاثةللأئمةالتناسلبةلأعضاءاقطعوا

وبصرخبالأئمةفعلوامابهاولفعلونالمسلمينمناخرىبمجموعة

بالنهوضإليهمالأوامروتصدرالأرضعلىالقابعونالجرحى

منعشرةنحوهميتقدموفجأة،أرجلهمعلىالوقوفعنيعجزون

المسلمينمنخمسةحوليلتفمنهمكل،الصربالمجرمين

عنيتخلوالمانالمصيرنفسيلفوابأنتهديدهميحاولونالمصابين

الوقتمنفترةمضيوبعدوعقيدةدينابالمسيحيةويرضونالاسلام

بالرفض.يفاجأ..النتيجةعنليسألجديدمنالصربيالقائديعود

فرقعلىصوتهباعلىينادييفثسللكنهجانبهمنلإغراءايحاول

بموتدمائهمفيمضرجينالمصابونوشحقطقلبلةدقاثق،القتل

رسولمحمداللهالاإلهلا"عبارةألسنتهمعلىوتبقىالجميع

.،)1(الله

،دبوي9منطقةفي،"تيسليشنقريةمنشاب:آخرمشهد-

يحاصرونالصربرأيت:يقول،الذبحمننجاأومتقمحرماسمه

ورجالهاوأطفالهانسائهامنثلاثمائةمنيقربماوجمعواقريتي

تحركوالاحتىبالجالايربطونهمأوباياصفادالرجاليكبلون

واحدةالنساءأعراضيهتكونثمالقدمكرةملعبفيولجمعونهم

نأبعدالمسجدإماموأحضروا..وأطفالهنأزواجهنأمامواحدة

..ذبحوهثمعرضهاهتكقاومتإمراةكلامامهوذبحوابيتههدموا

برانونانى،9قريةحا!روايوماعشربخمسةا299عامالعيدوفبيل

إمامعلىونادوا!فوففيالرجالمنأهلهاوجمعواالحدودعلى

.الناسالدينلمحسى-والهريكالبوسةفيالاسلامعلىالحر!(1)
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المسلمينعنديمثلهناكوالإمام-الصفوفامامبالوقوتالقرية

)طبقالمميزةالصليببعلامةيئميرانمنهوطلبوا-الاسلامهيبة

ينمالتيوهيالباقيةالثلاثةأصابعهويطبقوالبنصرالخنصراصبعيه

،الاسلاممنالخروجمعناههذالأنبقوةالرجلفرفضاالم!ليثبها

ذهولوسطذبحوهتنبهوعندما،الوعيفقدحتىفضربوه

.)ا"!رينالحا

.م23/62991/المصلةالنبجربلةالرحسنعد(ضجان1)
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الصربدمرهاالتىالعلميةوالمعاهدالمساجد

الحروبمنوالهرسكالبوسنةحربأنالحالمشهدلقد

منالملايينحياةفقطتهدملمالحربهذهففيشيءلكلالمدمرة

منلعددكاملادماراكانتو)نماوالهرسكالبوسنةفيالناس

انراالصربيتركلمالوحشميةالاعنداءاتوبنلكالاسلاميةالمراكز

تدمبرذلكعلىومثال،النمنالغاليةالاسلامبةوالمبانيللعمران

كاريفجامع،بيغرف-خوسريفغازيجامعومنهاالجوامع

.ياتيسا،فياسمىسلطانوجامع،المغريببةوجامع

ااستالبولمركزأبحاث

والفنونللتاريخا،بحاثلمركزالإخباربةالنشرةأوردتوقد

موثفةمعلوماتعئرالتاسععددهافيباستانبولالاسلاميةوالثقافة

البوسنة.فيوالثقافيةالتاريخيةالمعالمالصربتدميرحول

الأبعادلإظهاركفيلةيليفيمانوردهاالتيالمعلوماتولكن

والهرسكالبوسنةجمهوربةضدالارهابوأعمالللعدوانالخطيرة

لحكومةالاعلاميالمكتبنئمرم1991يونيوشهرمنالثانيففي

اجنياححولمعلوماتتضمنخاصاعدداوالهرسكالبوسنة

مابوشهرحتىالجمهوريةارا!يفوقالموجودةالدينيةالأماكن

وأتضررتالتيالدينيةالأماكنعددأنالمعروفومنم3991

ولحق.التاريخذلكمنذملحوظةبصورةارتفعقدنهائياتهدمت
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التابعةلأضرحةواوالجسوروالمعالمالعبادةأماكنمنكئيراالتدمير

تتعرض!المعالمهذهولازالت.بالمدفعيةالقصفنتيجةللمسلمين

المساجدتدمبرأوهدمذلكعلىومثالا.المستمرةللهجمات

التالبةالقائمةوتشنمل،)فوجهمدينةفيالموجودةكرةالسبعة

خلالوتدميرهاقصفهاتمالتيالتاريخيةوالمعالمالمساجداسماء

.م3991ومابوإبريلشهري

،51"ا-0051عاميبني"،افوجهفيبايزيدالسلطانمسجد-ا

نهانبا.دمر

التيالضخمةالمساجداحد،551..عامبنياالاجا"مسجد2-

نهائيا.دمر،التقليدكطالعئمانيالنمطتمثل

بالمدفحية.دمر،4651عامنجي،باشاعليعتيقمسجد3-

1634-1633عاميبني،فوجهفيالكيربكسليمانممجد4-

المدفعي.بالقصفجزنبادمر

القرننهايةالىيعود،فوجهفيشاهمميالدفضردارمسجد5-

الصرببة.القواتدمرتهوقد،عشرالسادس

،4915-3915عاميبني،فوجهفيعثمانالقاضيمسجد6-

.م2991ابريلفيالصربالإرهابيوندمره

القرنفيشيد،فوجهفي"الاسلاميالمعهد5بكمؤمنمسجد7-

جزئيا.ودمر،عشرالادس

عر.السادسللقرنيعود،فوجهفيبيرجا،9الشيخمسجد8-

عثر.السادسالقرنمن،فوجهفيبا!ث!امصطفىمجد9-

-1751عاميبني،فوجهفيقوفاويكاباشامحمدمسجد-ا.

.حوادثعدةفيودمر1752
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قوفاويكا،باشامحمدبمدرسةالمعروفالاسلاميالمعهد-اا

نفسيحملالذيالمسجدمععشرالثامنالقرنمنتصففيبني

المدفعي.القصفجراءجزئياهدموالذيالاسم

.تدميرهتم،فوجهصبالقربسلاتينامسجد-21

-4841عاميشيد،فوجهمنبالقرب،أوستيكوليامسجد-13

عامدمرقدكادوالذيوالهرسكالبوسمةفيمسجداقدمإ9441

.،النظاميةغيرالقواتقبلمنا149

عشرالخاصالقرنفيبني،فوجهيلجو،فيالقديمالمسجد-41

العالميةالحربخلالالأسودالجبلاهاليقبلمناحرققدوكان

فيماالمسجدتريمتموقد.المحرابسوىمنهيتبقولمالأولى0

النظاميةغيرالصربيةالقواتوضعت2991مايوشهروفي.بعد

المسجد.أمامالمسن)مامهواستشهدوهدمنهالمسجدفيمتفجرات

لكالشجا.النابعةإبرنجاور،مسجد-51

لكالسيجا.التابعةميلجانوفجيمسجد-61

.لغوراجيديالتابعةبرلجستمسجد-17

عليهاستولواقدالصربالإرهابيونكان،براتوناجمسجد-18

تعذبببعدالمسجدإمامقنلواكما.عسكريةثكنةإلىوحولوه

القرنفيبنيالذي،طوزلهفيالمدينةمسجدمثذنةتحطيم-91

.ام199عامالملبشياتاعتداءنتيجةعشرالسادس

إلى1548منالفترةخلالبنيجاسيجا،فياغامحمدمسجد0-2

.ندمبرهنم،0061عام

منالأولالنصففيبني،بيجلجاناقريةفيتيلارفيتجمسجد1-2
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القى.الثانيةالعالميةالحربفيدمرقدوكان،عشرالسابعالقرن

له.المجاورةالمقبرةأنقاضعلىمتفجراتالصربالأرهابيون

المسجدهذاوكانكوتيزيقريةفيموجاكوتيزيليجامسجد22-

البوسنةمنالقسمهدافيالمساجدأتدمويقبرخا!ةزخارتيفم

الثانبة.الحالميةالحربفيدمرفدوكانوالهرسك

عشر.السابمالقرنفيبنيقزانجيمسجد23-

القرنمنالأولالنصففيبنيلبوليكا،التابع،بولجهمسجد4-2

نموقد.1491عامالملبشياتقبلمندمرقدوكانعثرالسادس

.م2991عاملهالمجاورةوالمقبرةالمسجدمعالمتدمير

باسمبمرفوالذيموستارمدبنةفيقورتوحاجيمسجد5-2

بالكامل.تدميرهتموقد،عشرالادسالقرنفيبنيتاباكيكا

-5281عاميبنيوقدموستاربمدينةاغانصوحمجد26-

-1552عاميبني،موستاربمدينةسيهاجاسيجفانمسجد27-

.م5531

.م7951عاممن،موستاربمدينةباشادروث!مسجد28-

.ام165-0165،موستاربمدينةاكااحمدحاجيمجد9-2

قبلبني،موستاربمدينةافنديابرايمجيروزنامهمسجد0-3

0621.

كان،بالكاملدمر،موستاربمدينةحاجييحيىكوسهمسجد31-

هذهفيبنيتالتيالستةالمساجدضمنمنالوحيدهوالمسجدهذا

المسلمينعلماءمنمجموعةبتشييدهاقاموالتي1631قبلالمدينة

.هناك
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القرنمن،موستاربمدينةسرنيكاميميجاحاجيمسجد32-

عثر.السادس

.1631،موستاربمدينةبكعليحاجيمسجد33-

.6311،موستاربمدينةبشيرباشامسجد34-

عاميبني،موستاربمدينةكارادزويبكمحمدحاجيضمجد3

.9161-1816موسنار،بمدبنةبالثامحمدكوسكيمسجد36-

صاريج.اغاابراهيممسجد37-

منموستاربمديةدونجابمحلةحسنحاجيسيوريمسجد38-

عنر.السابعالفرنوأوائلعشرالسادسالفرنأواخر

التركيبنمطهاوالمعروفةبلاجاجفيعالمياالمعروفةالتكية93-

العديدحولهانعيشوكانتعرالتاسعالقرنفيبنيت،الباروكي

الإرهابيينقبلمنالمنطقةقصفتوقدالحيواناتأنواعمن

.الصرب

نهائيا.زال،9171،تربينجافيئمداالسلطانمسجد0-4

عامبني،تربينجافيبيكوفيتشرسولباشاعثمانمسجد-14

.بالخطوطالمزينمدخلهذلكفيبماتدميرهتم،1726

القرننهايةفيبنينيفيسنجا،فيبايزيدالسلطانمسجد42-

عشر.الخامس

الثامنالقرنمن،نيفيسنجامنبالقرب،أودزاكليسمجد43-

عشر.

ويعتبر9157عامبنيبنجوليكا،فيباشافرهادمسجد4-!4
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بنفسباشافرهادقبروكذلكالعئمانيةللعمارةتقليديانموذجا

المنطفة.

.4951عامبني،بنجوليكافيدفتردارحسنمسجد45-

بوسنسكي.فيمسجد46-

منبالقرب،سيجيكوفاقريةلحيعزيزالسلطانمسجد47-

عثر.السادسالقرنمن،برودبوسنسكي

القرنمن،عمرالشيخضريحإلىلاضافةبا،دريفنتافيمسجد-48

عشر.السادس

عر.الثامنالقرنأواخرفيبني،كروبابوشسكافيمسجد-94

السادسالقرنمن،دوبوجفي،إسليميةسجالسلطانمسجد0-5

منتعنبرالنيدوبوجتلعةبجوارافيمفدوكان.تدميرهنم،عشر

القيمة.المعماريةالمعالم

.دوبوجفيجارشيامسجد1-5

.دوبوجفيالقديمالنركيأوراجديمسجد2-5

ماتيوزيكا.قريةفيمسجد53-

.182-ا0182عاميبني،نوفابوسنسكيفيالمدينةممجد-45

منسريدنجادزماتباسميعرف،نوفابوسنسكيفيمصجد5-5

.1883عام

يعرف،0187عام،نوفابوسنسكيفيفيدوريجامسجد56-

.المكشوفورواقهبمئذنته

له.المجاورةوالمقبرةكونجيكوسطفيمسجد57-

،5651عامبني،"بوسنة)سرايسراييفوفيتزارمسجد58-

.مراتعدةلهالمجاورةوالمقبرةالمسجدهذاقصف
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عامبني،تزارلمدنجةالجامعوالمحجدبكخسرومكتبة95"-

5651.

جابعلىوهو،بوسنة"سرايسرالفوفيخسروبكمسجد0-6

الحديدفيهدفاكان،0531عامبني،المعماريةالأهميةمنكبير

.المناسباتمن

الىلاضافةبا،الم!مجدبجواروبقع(خسروبكالغازيضريح1-6

القصف.جراءالتا!لخيةالشخصباتمنالعدبدتبورشواهدتدمير

الىيعود،بوسنة)صرايسراييفوفيالمغربيالشيخمسجد2-6

،نماجأروعأحدويمثل،عشرالخاصالقرنمنالأولالنصف

بالكامل.دمروفدالاسلاميةالعمارة

.5611عامبني،ابوسنة)يرايسراببفوفيباشاعليمسجد63-

فيبني،،بوسنةسراي9سرالمفوفيدوراكهافادزامسجد4-6

عر.السادسالفرنمطلع

عشر.السادسالقرنالىويعودأالصوفيةأرباطالخانفاه65-

بنيت("بوسنة،سرايصمراييفوفيخمروبكالغازيمدرسة66-

.1537عام

بإحدىدمرت،ابوسنةاسرايسرالمفوفيالاسلاميةالكلية67-

المدبنة.فلباستهدفتالن!الصواريخ

دمر5261،ابوشةأسرايسراييفوفيسركركريسجامسجد68-

جزئيا.

بني،ابوشة)سرايسراييفوفي"الرهاديةفرهادبكمسجد9-6

احراقه.تم،-1562ا561عامي
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عاميبني،،بوسنة)سرايسرال!فوفيعثمانحاجيمسجد0-7

.أحرق،195129-51

.5621،فويفوداكوبانيجاحسنجويانمسجد71-

القرنمن،!بوسنة"سرايسراليفوفيدزينو-زيدمسجد72-

عشر.السابع

من،"بوسنة)سرايسراييفوفيابراهيمحاجيدايانليمسجد73-

عر.السابعالقرن

الفرنمن،،بوسنةاسرايسرايبفوفيسنانحاجيتكبة74-

عثر.السابع

فيالأبيضبالمسجدمايعرفأوحيدرالديوانكاتبمسجد75-

ننبك.فرا

كوفاسي.مسجد76-

"سرايبسراييفوسيروكاكافيعليحاجيجزغنيمسجد77-

.1561لمامويعود"،بوسنة

بارزيكيكارلوالمعماريصممهاالتيالاسلاميالفقهمدرسة78-

الرثيسيةالفاعة.للمدينةكمنحفتصميمهاأعيدوالتي1887عام

المغربي.النمطعلىمصممتانالمبنىلهذاوالواجهة

-2918،،بوسنةاسرايسرالمفوفيعليسراجمسجد97-

3918.

بني،،بوسنة"سرايبسراي!فوكوفافيفيفروخال!نميخمسجد0-8

.1154عامقبل

لوبوبمسجدالمعروفاوبالوفيجاغاطوانخانحاجيممجد81-

.5521عامقبلبني"،بوسنةإسرايبسراييفوفيراتنيكفي
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اسرايبسراييفوفارتنيكمدينةفيخاتونفويفوداسنانمسجد82-

الصنير.المسجدباسمويعرت،5251،(بوسنة

فارتيك.فيسنانحاجيمسجد83-

فارتيك.فيزادهقصابمسجد84-

الفرنمن،فارتنيكفيقصابوفبن!ابراهيمحاجيمسجد85-

عثر.السادس

بمدينةجامعمسجداضخموهوسلطاناسماءمسجد86-

.0175-9174عاميبينشيدوقد،بوسنريةمدينةاقدم،جاجكي

منالحديدلازالإذ،النهالبةبالقائمةليستالقائمةهذهإن

اسماءاليهايضيفمما،المدفعيالقصفتحتالأخرىالصباني

ضدالجرائمابئعف!ن،أخرىناحبةمن،يومبعديوماجديدة

م2991مايوا7يومارتكبتتدوالتاربخيالحضاريالتراث

سراببفوفيالرفبةالدراساتمعهدعلىالصربالارهابببنبهجوم

كافةضاعتوبذلكالحارقةالصواريخباستخدام!بوسنة"سراي

نيوالمشروعاتلأبحاثوالأخرىاوالمقتنياتوالكتبالرثانق

واحد.يوم

الشرقية.الدراساتمعهدكارثة

البوسنةجمهورلةلحكومةالإعلاميالمكتباصدروقد

تديرحولبما299يونيو2بتارلخنئمرتهمنخاصاعدداوالهرسك

خلالهامنبين،بوسنة"سرايسراييفوفيالثرقيةالدراساتمعهد

وقد.والحضاريالثقافيالمركزبهذاحلتالتيالكارثةحجم
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كمركزم0591عامءأنثيقدكانالمعهدهذاأنالثرةاظهرت

الوئائقونشروتحلإلوحفظجمعبهدفوالبحثللعلم

ولمكن.البوسنويةواللغةوالفارسيةوالتركيةبالعربيةوالمخطوطات

رئيسية:مجموعاتثلاثإلىالمعهدمحفوظاتتقسيم

عددهايبلغالمخطرطاتمنمجموعةعنعبارةوهي:ايأولى

لاتمجاكافةوتتناولأعلاهالمذكورةباللغاتمخطوطة5263

تضماذ،ا،همبةمنكبيرجانبعلىوهيوالأدبوالفلسفةالحلوم

مكتبةوتحتبر.عشرالحاديالقرنإلىترجعوقيمةنادرةمخطوطات

جانبإلىالبلقانمنطقةفيالمخطوطاتمكتاتأهممنالمعهد

خسروبك.الغازيمكتبة

منأكثرتشملالتيالوثائقمنالمعهدأرشيفوتمثل:الئانية

التاسعالقرنعشرالىالسادسالقرنمنالفترةتتناولوثيقة0007

ووئائق!المراسبم"والبراءاتالسلطانبةالفرماناتبعضوئضمعثر

مالبة،وسجلاتونفا!لرالمحاكموسجلاتالبوسنويةالحكومة

عبارةهيالأرشيففيمجموعةوممبر.الوثائقمنذلكإلىوما

السلطةكانتواليايلاقاليمإدارةإلىترجعوثيقة000102عن

والسلطاتالإداريةالهبناتمعننبادلهاالأفاليملتلكالحركرية

الصكوكتمثلأخرىمجموعةنوجدكما،باستانبولالمركزية

يرجعوالتيوالهرعكالبوسنةأرجاءكالحةفيللممتلكاتالأصلية

قيمةمنويزيد.عشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصفالىتاريخها

التاهـلخية.الوثائقمنأخرىمجموعاتوجودالأرشيف

أشهرمنواحدةنعتبرالتيالمعهدمكتبةرصبدونمئل:النالثة
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عنأسفرقدالمعهدتدميروان.البلادفيالمتخصصةالمكنبات

يسلملمحيث،المكتوبالحضاريالنرا:منقبيةذيخرةضياع

الغاشم.الصربىالعدوانمنشيءأي

مبيتةلسياسةاشمرارهوالاماالحاليوالاجرامالعنفإن

المسلمينللسكانكاملةإبادةبهدفالزمانمنقرنيناسنمرت

وجودهمعلىدلبلاتشكلالنيالتراثمخلفاتكافةوطمس

جزءافإنالدوليةالمجموعةمساندةوبدون.والحضاريالتاريخي

العالم.منيضمحلسوفالاسلاميالتاردخمن

أنهاتكث!فدمرتالتيللمناطقالقائمةهذهعلىمتأملةنظرةإن

الاسلاميةوالتارلخيةالرمزيةالمواريثتمسفهيبعنايةاختيرت

البوسنةلمسلميالجماعيةالذاكرةنجريدتريدالإبادةفحربهناك

الفكرمننئأالذيالحضارلةوالانجازاتالهويةرموزبتدمير

لاسلامية.اوالعقيدة
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معتصماهوا-.إسلاماهوا

المنورةالمدينةسوقفيمسلمةاطلقتهاصيحة،إسلاماهاوا

نأالاوسلمعليهاللهصلىالنبيمنكانفماثوبهايهوديرفعحين

عرضلأنثوبهارفعلحجردلمسلمةنصرةالمدينةمناليهودأجلى

جميعا.المسلمينعرضهوالمسلمة

وجههاعلىلصفعهاصلمةاطلفتهاأخرىصبحة"معتصماه"وا

المعتصمالخليفةفلباها،العظمىالروماندولةفينصرانيقبلمن

وتحركت،،أختاه)نصرت:فال!رختهابلغتهفحين،بالله

الرومبةالدولةنحتمنالأرضلنزلزلاالجرارةلاسلامبةاالجبوش

ولكللهاانتصرانبعد-العظبمالخليفةسألهاثم،لمسلمةنصرة

13اللهأمةرضبهل-ومسلمةمسلم

.المسلماتعرضهثبيحثتو!ا

فحدث-مليونا003السيلكغثاءوالصلمون-لآناأما

الهندوفيكشميروفيالبوسةفيويجرييحدثعماحرجوكلك

وانتهاككرامتهنوامتهانالمسلماتإذلالمنأخرىبقاعوفي

ممنالصغيراتالفتياتحتى،وفتياتنساءواغتصابهنأعراضهن

العمرمنبلغناللائيالنساءمنالقواعدوالعجائر،العاشرةدونهن

ويطاردنايلاحقنايظلسوفالذيالعارهذامنيسلمنلم،عتبا

جبينفيسوداءنقطةبكونوسوف،كناوأينماحللناحيثما
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بطنإدأ،هوالاالهلاالذيواللهلائمحىوإهانةومهانة،المملمين

.المغتصباتلهؤلاءنقتصلمانظهرهامنلناخيرالأرض

بقام،والكرواتالصربالمجرمونعليهايسيطرمنطقةكلفي

أصدرتوقد،الهربيستطعنلماللائيالصلماتللسبايامعسكر

منلكلالمسلماتالنساءهؤلاءأعراضىتبيحفتوىالصربكنائس

السباتهذامنمسلمينيافاستيقظوا،الأرثوذكسيةبالنصرانيةيدين

العميق.

اغتصابعنالحديثكان:الغزاليمحمدالشيخفضيلةيقول

عاصمةا"زغربفيونحنالألسنةعلىيدورالسباياالمسلمات

وياسببسالةتقاومالتيالمدنمنتجيئناالكفاحوأنباء،كرواتيا

حضارةفياياعراضوانتهاك.كبروعدداأقوىسلاحايملكعدوا

فيصاحبهملكالجسدأنالساندةفالفلسفةاشائعةمسلاةالغرب

بفوانبنيضبطهخالقهملكوليس،يشاءمابهيفعلوالحربالسلم

منأوشاءتفمن.بالارادةمربو!عندهمالإسفات.والعفةلأدبا

تعاقبلاالأوروبيةوالقوانبن.يشنهيالذيالدركالىهبطشاء

لكنااالإكراهعلىتعاقب!)نمابالراضيمادامالحراماللفاءعلى

فيراسبةبقاياضمائرهمفيلاتزالوالهرسكالبوسنةمسلمي

وقتلباللهالركتشبهجريمةالزناواعتبارالخناكراهبةمنأعماقهم

والطهر.بالصونولذنبحشمتهنالنساءاحتفظتولذلك،النفس

،للاغتصابعامةسياسةفوضعواالحقيقةهذهالصربفادةوعرت

يملكن،ماأعزفيالمسلماتيطعنواأنللجنودالتعليماتوصدرت

ترجموقد.بالعارالوجوهوصبغ،الاسلاميةالعزةكسرالقصدإن

الانجليزبة،)الجارديان!حيفةنمئ!رتهتقريراهولديفهميالاستاذ
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المغتصباتالنسوةاعدادنقدرالبوسنيةالحكومةمصادرأنفيهجاء

فتاة0008،سنةا7-8بينفتاة0002هؤلاءمنأألفاعثربأربعة

سنفوقامرأةوألفسنة3،5-.بين03"و.،سنة-1835بين

عنوانتحتيتمكلهذلكأنالمبكيوالمضحكااالخمسبن

3991عامأوائلفيالمسبحمبلادعبدوجاء1)العرفيالنطهبر

نا.والسفاحالقنلمنبمزيدالأرثوذكسالصربيونبهفاحتفل

بصلة،إليهولايمتونمربمبنعيسىالمسيحلابرفونالناسهؤلاء

منهالحيوانإلىأقربالخلفيومستواهمالدجالالمسيحاتباعإنهم

.الانانإلى

المنحدةالأممهيئةموقفالصربوحشميةمنالأغربولعل

دمائهمعنالدفاععنيعجزواحتىالمسلمينعنالسلاحتمنعالتي

أما.جوعمنولاتغنلاتسمنجوفاءبعباراتوتكتفي،وأعراضهم

بدويأبياتوأذكراليهمانظرف!نما،الحالمارجاءفيالمسلمون

الجبل:

!!سباياناالاأسرهافينبقلممنهزمكلالسبايااستردقد

أسرانالحمعلبهاإلارأيتداميةالذلسباطومارأيت

اأفايانافاخجلتلفدحتىأنفاالظباحدعلىنموتوما

والبيدةالقريبةالأقطارالىبصركطوأمد،وشرةيمنةاتلفتإني

وتطمع،الهندفيالبفرعبدةالوثنيونعلبهميتجرأالمسلميهنفأرى

والبعض،يضحكالبعضف!نذلكومع،والنحلالمللسائرفيهم

والبعض،والأدبالعقلعنهاكابتمثيلباتفيالضحكيشتري

بهذهالاالأممتهلكهلاامآرلهلاالاتعنيهغايتهإلىيمضي

13لأحوالا
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منضة،عمليةالاغتصاب

منبتكليفتثمكيلهتموالأطباءالسياسيينمنوفدضمن

قامت،والهرسكالبوسنةفيالحفائقلتقصيالأوروبيةالجماعة

كوبنهاجن-بجامعةالنفسعلماستاذة-ارسيلتاتاليبيدكتورة

صحيحقدرلجمعا399ينايرفيالبوشةوقرىمدنلبعضبزيارة

عملياتشيوعمنالأنباءوكالأتتناقلتهعماالمعلوماتمن

ئبين-وقد،الصربجنودأيديعلىالمسلمينلنساءالاغتصاب

أكنر،هوماوترويبل،صحبحفبلماكلأن-ليبي.دتقولهكما

ممثرفيالطريقةونجفسمنظمبشكليتمالاكتصابأننؤكدحيث

ليستالمسألةوانيتبعنظاموجودعلىيدلمما،جغرافيمكانمن

فردبة.سلوكبات

لببي-.داعدتهالذيللتقريروففا-الاكنصابويسنخدم

المجني،شهاداتمنبعضاالتفريرتضمنوقد،للتعذيبكوسيلة

جروحلإحداثالسكاكيناستخدمواالمعتدينأنأكدنحيثعليهن

كريه.لفعل!ؤذيةكعلامةاكتصابهنبحدأوقبلأجسادهنفي

المجنيمنهايعانيالتيالنفميةالمتاعبعنليبي.دوتحدثت

هذاعنالحديثيرفضنإنهن:فقالت،المسلميننساءمنعليهن

علىالمقاتلينأزواجهنالىالمعلوماتهذهلانصلحنىالأمر

متاعبمنيعانينإنهن:وقالت.بالأحبا!يصيبهمقدمماالجبهة

.كبيرةصحية

لأنهمعليهنللمجنيمعروفونالمغتصبينمنكثيراأنوأكدت

سويديةطبيبةمعليبي.دوتتنى،المجاورةالمناطقأوالجيرانمن
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هذهمعللتعاملنفسياوأخصائياطبيبا52لتدرببمشروعاأخرى

التيالمشكلاتحجمزيادةنتوقعأنهاخاصة،مستقبلاالحالات

تدفعالحربمخاطرلأن"الحربانتهاءبعدالنسوةهؤلاءمنهاتعاني

.إ)1(بينهمفيماوالنكاتفالآلاملتحملالناس

االمسلماتتصولمحراغتصاب

بوليو02فيالصادرةالكرواتبةالستفنشرني9صحبفةذكرت

الجنسيالشذوذأفلامفيتتاجرعالميةإجراميةمنظماتأن3991

الجماعيالاكنصابعملياتأثناءسئجلتأفلامنسويقفيبدأتقد

الف05علىيزيدماضحبتهاوكانالصريمةالقواثبهاقامتالتي

مسلمة.وطفلةوفتاة)مرأة

الدعارةاسواقفيتباعالبوسنياتالنساءاغتصابإأفلام

الانسانيةالمشاعرلكلالمثيرالعنوانبهذا.!1)الأوروبية

اليوميةرسالنهكرواتيافيالحرمينمؤسسةمكتببثوالاسلامية

تفاصبلفيوجاء،والهرسكالبوسنةفيالمسلمينبأخبارتعنىالتي

أفلامتجارعلىتعرصبلجرادفيالارهاببةالمنظماتأنالخبر

الاغتصابعملباتتظهرفيديوأفلاموامريكابريطانيافيالخلاعة

اعضاءبهاقاموالنيالمسلماتالبوسنةلنساءحدثتالنيالمريعة

الضحايابقتلالاحيانبعضفياننهتوالتيالصربيةالعصابات

وفد.الغربيةالبلدانفيالافلامهذهبعضظهرتوقد،البوسنبات

مدينةفيالشرطةقبلمنالنوعهذامنفيديوشريطأولاكتشافتم

.م8/33991/الأمرام-اللهعد(سامح)1
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الأشرطةهذهأنال!نرطةوتعتقد.الامريكية،أنجلوسالوس

فاموقد.البريطانيةالأسواقالىوصلتقدوأنهاامريكافيانتثرت

بشكلمصورةلأنهابأنفسهمالأفلامهذهبتصويرالصربالمجرمون

بسلبهاقامواالتيتلكمنبالمحترفينخاصةتصويروكاميراتجيد

الأفلاموهذه.العالميةالتليفزيونلمحطاتالأجانبالمراسلينمن

بالكاملالنساءأولئكعلىثمتالتيالاغتصابعملياتتعرض

المجرمين.المغتصبينوشخصياتوجوهابداتظهرلمولكنها

بخلععادةتبدألاهانةواالاغتصابعملياتأنالأفلامونظهر

المذبحةوتتهيوضربهاربطهائمبالقوةالضحبةملاب!

نأمتعددةمراتوحدث.اشخاصعدةأوشخصمنبالاغتصاب

وأرأسهاعلىالرصاصب!طلاقوذلكلاغتصابابعدالضحيةقتلت

بذبحها.الفيام

الأفلامهذهعلىحصلتفدبريطانيانيالسوداءالسوقوكانت

حاولأخرىناحيةومن،الجنوليةامريكافيالثذوذعصاباتمن

التليفزيونقامأنبعدالأفلاملهذهاسواقفتحالصربالمجرمون

تظهرالليلمنمتأخرةساعةفيفيلمبعرض"بانيلوكا"فيالصربي

.الاكتصابعملياتفيه

المناهضةالحملةورئيسالامريكبةالحقوقاستاذةقامتوتد

المسلماتمعبالتحدث(كيونميكاكاترينالخلاعةلأفلام

تمتالتيالاجراميةالوحشيةالأعمالبوصفقمناللاتيالضحايا

.الاغنصابعملياتنصويرفيتتبعكانتالتيوالطرقحقهنفي

عمليةومنهاالجرائمه!همثلعلىجنائبةأدلةالباحثةونملك
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الثامنشهرهافيحاملوهيبطنهاوبقرمسلمةامرأةعلىالاعتداء

مكتفاكانلأنهشيءايلهايفعلأنيستطعلمالذيزوجهاأمام

.)1(عينيهامامتموتوهيبالحبال

إماجيالبريطانيةالصحفيةتقدعهاأخرىشهادةهيوهذه

صحيفةليونثرتالبوسنيةأزينكا،بلدةمنبهابعثتالتي،أوكين

:م29921ديسمر27فيالمادرالاسبوعيعددهافي"االجارديان

الىدخلوا،بالسلاحمدججينالصرب!نالجنودمنخصمةكانرا

83كنوقد،الجالساتوجوهفييتفرسونومضواالفسبحةالقاعة

ذاكفياقتيادهننماللاتي،وبناتهنأطفالهنمعمسلمةامرأة

بعضكانت.الغاباتوسطالواقعة،)جيلاسقريةمنالصباح

الصبيةهيئةفيليصبحنبناتهنشعورقصصنقدالياثساتالنسوة

فقدالآخرالبعضاما.الصربيةالذئابأعينمنهـلفلتن،الأولادمن

بمظهرليظهرن،ثقيلةرأساغطيةل!لباسهنالبناتشكلبتغييرقمن

الجنودعلىدائماتنطل!تكنلمالحيلتلكولكن.العجائز

الصربيين.

إلىبشيرابليز،يرواسمهالخمسةاحدكان،بندفبنهبطرف

منهنيطلبن،امهاتهنباجسادالنصفناللاتيالمذعوراتالفتيات

لهالبندقيةطرفاستخداموكان.لأخرىاتلوواحدةالنهوض

ةرصا!اطلاقالرفضبعنيحيث.الجمبعيدركهاالتيرسالته

المسألة.تحسم

بينما،وسابيناوعصمتباسميناوففت.وقمنللأوامرامتثلن

.م0/3/73991-السلسون(صحمة1)
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كلمنالملتاعةالأعينبهنوتعلقت،المكانعلىالصمتران

رأسهافدفنت،المشهدتحتمللم،ناسااسمهاياسميناأم.اتجاه

خارجالسباياطابوربقتادونالجنودكانوفيما.المعروقتينيديهافي

منالدموعشلالانهمروقدتباعارؤوسهنالأمهاتنكست،القاعة

بعد.سيحدثماذاجيدايعرفنكنفقد.اعينهن

بمنطقةالبناياتإحدىفيوساليناوعصمتياسمينااغتصبوا

بمنطقةاسونجا!مقهىفيالشيءنفىاقرانهموفعلافوجيورا"

كلهاوثلك،،بإكالينوفيكلابتدائيةاالمدرسةمقروفيإفوجوسكا"

للكافةمعروفةأصبحثأخرىأماكنوهناك.سراببفوخارجمناطق

الرياضيةوالساحاتالمدارسومقارالمعطلةالمصانعمبانيفثثر

.للاعصابمراكزإلىتحولت

الا،الماضياغسطسمنالثانيمنذابننهاترلمالمراةأنورغم

اقتيادهنتماللاتيالفثياتفبعض.لهاجرىمابالتفصيلئعرفأنها

المدرسةالىبالعودةلهنسمح،المشؤومةاللبلةتلكفيمحها

ناسااليهنهرعتوقد.الأمهاثمعفيهايقمنكناللاتيالابتدائية

باسمينا.أخبارالعائداتمنلنسمع-الأمهاتبقيةهرعتكما-

قصةلهافناةوهي.العائداتاولئكمنواحدةكانت"مونيرفا،

اقتيادهاالصربيونالجنودحاولالتيلأولىاالمرةففي.مبكية

يأخذوهاوأن،لحالهايتركوهابانأ)حماتهااليهمتوسلت،معهم

عاماوالخمسبنالخمسذاتالحماةضمواوفعلا،منهابدلاهي

المصيرالىوافتادوهن،انتقاؤهنتماللاتيالفنياتمجموعةالى

.المعروف
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الثمقادفعنالنساء

وقتلالمماركإحدىفيالصربهزما399يونبوا0يوم

المسلماتحياةفيأسودابوماذلكوكانكارلبز(افوجفوداقائدهم

عوضوالقد:أضافتالني،سيجمافالتهكذا.الأسرفيالواقعات

.النساءافتراسفيالوحثميبالتماديالرجالأمامخسارتهم

ضمنتنفبذهيجري.العرقيالتطهيرأساليبأحدذلك

.الشوارعفيوالفتلالعملمنالفصل.المعروفةالأخرىالأساليب

وهدمهاالببوتب!حراقالناصترويععنفضلا.الملاعلىلاعداموا

الذي،اللاجئينلمفوضيةالسابقالرئش!،ليفنسونقالهكذا

عنمنفصلةاليهاينظرالايجبالم!ظمالاغتصابمسألةانأضاف

ممبر)جلاءواسنهدفواالمربالبهاعمدالتيالعرقيالتطهبرسياق

معنولخهم.وتدميرالأرضمنالصسلمينالسكانمنعدد
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العارواطفال..الاجهاض

فقد،المخيمالبؤسذلكوازاء،الاغتصا!لعملياتنتيجة

علىبطونهنفيمماوالتخلصالاجهاضبفضلنالنساءأصبحت

إطعامهم.أوإرضا!معنيعجزونلاأطفايلدنحتىالانتظار

تزايدتفقدالسابقةالعهودمنذبهمسموحهناكالاجهاضولأن

تجهضامرأة05فمقابل،للنظرولافتةخطيرةبصورةمعدلاته

نأالتيجة،وتلدهطفلهاتسنبقيالتيهيفقطواحدةف!ن،نفسها

فيتستقبللمسنويامولودآلافعشرةتسنفبل!كانتالتيسراليفو

محمدسناد.دذكرهلماوطبقا.فقطألفسوىا299عام

الذينالألفف!ن،المدينةديالولادةمستشمىمسؤولا،باششت

يعانونوجميعا،%ا..بنسبةالخلقيةالتشوهاتبيهمزادثولدوا

بة.النغلىسوءمن

االاغتصابضحاكااجهاف!ثيالعلماءبعضرأى

منالبوسنةفيالحقانقنفصيلخةعضو-تاتاليبي.دأشارت

نأالى-آنفااليهأشرناالذيتقرلرهافيلأوروبيةاالجماعةقبل

كبيربدوريقومونالبوسنةفيالمسلمينالدينوعلماءالدعاة

لهؤلاءالعلماءوتاكيد،محمتهنتخطيعلىالمغنصباتلمساعدة

فيه.ذنبلهنليىلهنحدثماأنعلىالنسوة
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تنساهاأنمغتمبةكلترغبالتيللمأساةتجسيدالأطفالهؤلاء

استعداد!اعنأوروبيةدينيةجمعياتعدةاعربتوقد.الزمنبمرور

ااالأطفالهؤلاءلتبني

آراء-5/33991/-!الأوسطإالشرقصحيفةاستطلعتوقد

عبدالشيخفقال،المغتصباتاجهاضحولالاسلامعلماءمنعدد

:الجريدةنثرتكماالسعوديةالعربيةالمملكةمفتيبازبنالعزيز

المرأةتطرحأنلايجوزيو!ا"4؟أالأولالطورالحملجاوز)اذا

فيتساهلمنهاحمصلالمرأةكانت)ذااما.بطنهافيماالمغتصبة

ابنالشيخوأضاف.(ذلكمناللهالىالتويةفعليهانفسهاعنالدفاع

وللحاهرللزوجفالولدزوجعندهاالمغتصبةالمرأةكانت"ذا:باز

ذلكصحكمانفيهعلىبلاعنهاأنالاإليهينسبالولدأنأيالحجر

.(وسلمعليهاللهصلىالنبيعن

فيالاسلاميةالئمريحةمجلمىرئيسدرشسيدالدكتوروقال

نعالجفلا،جربمةوالإجهاض!جريمةالاغتصاب)إن:بربطانيا

عليهناعتدياللائيالمسلماتوالنساءأخرىبجريمةجريمة

العالميالضميرعلىتقعذلكجربمةدانماذلكفيلهنلاذنب

الحضارةتدعيالتياوروبافيتعيضالناسمنلفئةسمحالذي

وضععزلنساءعلىتعتديأنهالانسانحقوقعنوالدفاعوالتقدم

حقهممنالدوليالمجتمعوحرمهمالإبادةععسكراتفيأزواجهن

وشاركت،أنفسهمعنللدفاعالسلاحعلىالحص!ولافيالشرعي

ادعوهبماالمسلمال!ثعبهذاأمدتحينماالعارهذافيالاسلامأمة

هـلقتلونيذبحونللصربوتركوهمالانسانيةالمماعداتمن

.(نساءهمويغتصبونرجالهم
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لايجوزالمسلماتلأخواتاهؤلاءأندرشالدكتوروأضافا

و!اعلبهنالسيئةلآفار!االإجهاض!عمليةإلىيلجأنأنلهن

فييحدثالذيالحملتجعلالاسلاميةالشريعةإنوقال.وبدنيا

والذياسمهودأخذالزوجإلىينتسبصحيحةشرعيةزوجيةشيام

ب!نكما.فيهحقلابأمهزناأنهبمعنىمنهالحملهذاأنيزعم

بلقمأيالحجر(اوللعاهر:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولحديث

ماعكسوهذا،لهقيمةلاالحجرلأنلهلاشيءأوفمهيسدحجرا

حينعلىأجشيطرجلاالزوحةنعاشرحيثالغربيةالدولفييحدث

احقيةالزانييدعيهذاومعآخررجلوبينبينهاقائمةزوجيةهناك

اليه.الحملانتساب

الطببةالجمعبةرئيسالفطمةالمجبدعبدالدكتوروقال

تعدالبوسنةمسلماتاغتصابجربمةأنبريطانيافيالاسلامبة

تارلخهم،كلفيالمسلمونشهدهاالتيالجرائم(كبرمنبلاشك

المسلماتالنسوةهؤلاءعلىالجنسيبالاعنداءالصربفامففد

ضخامةإلىاضافة،الاغنصابذلكنتيجةالحملثبوتمنوالتكد

."امرأةألف05"عليهنالمعتدىعدد

ولحتاجلهلاذنببريءالجنينهذاأنالقطمةالدكتوروأضاف

دان.والاجتماعبةالصحيةالرعايةدرجاتاقصىإلىوأمههو

قطعياتأكدإذاواحدةحالةفيإلاجنبنأياسفاطلايجوزالشرع

.الأموفاةإلىتفضيالحملمتابعةأناطباءعدةبشهادة

الاسقاطأنبريطانيافيالاسلاميةالطبيةالجمعيةرئيسوأوضح

اسابغ،)6الوقتهذافيلأن،شرعالايجوزيوماايأربعينبعد
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فيأيضاوشضح.وجلدهوبصرهوسمعهوعظمهالجنينلحميتكؤن

أنئى.أمذكراالجنينجنسالفترةهذه

رأيهأبلغأدأ،مصرمفتي،طنطاويسيدمحمدللدكتوروسبق

الصملماتان:وقالوالهرسكالبوسنةنساءلهتتعرضمافي

بسبباكثصاباأوسفاحاحملنأنهنيقيناثبتاللاتيالبوسنيات

فيالجنينهذامنيتخلصنأنيجب،عليهنالصربقواتاعتداء

وفت.اسرع

جامعوخطيبإماماللويحقعقلابنالرحمنعبدالشيخورد

الفاتيكانبابانداءعلىالرياضفيفهدالملكحيفيالراجحي

حقالفاتيكانبابايملكهل:اتساءلإنني:بقولهالاجهاضبعدم

يمثلولامسلماثالبوسنباتالنساءإن3البوسنياتللنساءالافتاء

فالمرجع،عندهنمصداقيةلهوليس،لهنمرجعيةأيةالفاتيكانبابا

الاسلامية.الشريعةعلماءهملهن

بابايبعثأنلأولىامنأليس:اتساءلوأيضا:يقولومضى

المسلماتأعراضانتهكواالذينالصربإلىبندائهالفاتبكان

والحدوانالظلموردالمظلوميننصرةأجلمنجهودهويوظف

مثلإن؟العرفيوالتطهيرالاغتصابعملياتلوقفنداءفيبعث

فينزيفمنيعانيلانساناصبعفيجرحايعالجمنكفلالبابا

فالأجنة،الأحنةمجردليستالبوسنةفيالمسلمينعلة)نا!الدماغ

الصارخالصربيالحدوانذلكهيالمثمكلةإن،أكبرلأمرعرض

أراضبهممنوطردهمأموالهموسلبالمسلميندياراجتاحالذي

ذلكلردجهودهبوظفأنالفاتيكانبباباوحري،أعراضهموانتهك

الظلمة.أولئكإلىنداءاتهولبعثالمدوان
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نصحقد،الفاتيكانبابا،الثانيبولسيوحناالباباو!ان

بهابعثرسالةفيوقال.حملهنبسقطنبألاالحواملالبوسنيات

:النساء)فىكلامهموجها"بولييك"فينكوسراييفواسقفإلى

لكن.حدثمامسؤولبةلابخملونفاطفالكنحملكنلاتسقطن
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الخاتملا

الزحيمالزخقناللل!بسم

يخيبفانئونائجنلأتفغيآنؤأفؤاتفمآنف!مفغاثغؤينينمنالتترىاللةن4)

ؤفنؤالقرألأنجيلوالماتوزاةييخقاغنيهؤغذاؤيخقتئونفيفنوناللهشبيل

اثقوزفؤؤذيلثبهتجايغتماالذييبييكغفاشتب!ثيروااللهينبغفد؟آؤفئ

.(ا!ا:ابرلةأ!ائغظيغ

صلىاللهرسولأن،عنهاللهرضي،الجهنيخالدبنقلدأعن

فقد،وجلعز،اللهسبيلفيغازياجهزمن:قالوسلمعليهالله

وسلم-عليهاللهصلىاللهرسولصدق.غزافقدخلفهومن.غز

.احمد(الامامرواه

والانسانية..اللهفيأخيناإلى

وبركاتهورحمنهعليكماللهسلام

..وبعد

القاراتإمتدادعلىوالدانيالقاصييعلمكما-تعلموننكمفإ

بلادفيالمسلمونإخوانكميعيشهاالتيئالمحنةتلك-والحضارات

شاملة،إبادةحربإلىتعرضواالذيناولئك..والهرسكالبوسنة

لأوروبية-االجيوشأفوىرابعوهو-الصربيالجيشعليهميئنها

البوسنية.الجمهوريةداخلالصربيةالعصاباتمع
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إنهم.مئيلالتاريخفيلهايسبىلمالنيوالمأساةالمحنةإنها

فيعبهالتوقغتموالذيدايتوناتفاقبعداليومالينايتطلعون

لهميوفرالذيبالماللنمدهمام599ديسمبر41يومباريس

والمصاحف.تهدمتالتيالمساجدعنبهيدافعونالذيالسلاح

أمانةفيالتفريطعلىالشهادةيختارونالذينوالعلماء.تمتهنالتي

إسلامهمتغتالالذينلأبناموا..يغنصبناللانيوالناءالله

منلاترتفعكياشلاؤهنفطعالذيوالوطن..التنصيرإرسالبات

الله.رسولمحمداوأناللهالاإلهلاأنشهادةمآذنه

أمةأنجاءيا..ول!سلام..ولرسوله..للهصانعونأنتمفماذا

31والسلامالصلاةعلبه،محمد

الذينوالهرسكالبوسنةمجاهديمن،المستضعفينإن

اللهرسولصحابةبصورةيذكرونناانما..لتعينوهماليكميتطلعون

ولشدةالماديةإمكاناتهملقلة-كانواالذينوسلمعليهاللهصلى

ادواتلايجدونلأنهم،يبكون-اللهسبيلفيالجهادإلىشوقهم

فيوتعالىسبحانهفقالالملامةعنهماللهرفعلقدحتى..الجهاد

الكريم:فرآنه

ئففونتايجذونلاينافيغتىؤلااثقرضتىغتىؤلاالضغقاءغتىتيى)

زجثمغفوزستبه!وؤاللةيناثفخينبنغتىتاؤزسئوي!بئهتعتخواإذاخر3

توتمؤاغتيهآخيلكغتاأجذ!ئنتلتخيكلآقؤكتا)ذاائذينغتىؤ!!

.!9(191:ا!يةأب!ففون!فايجذوااآتاخزئاالذفعينتفيفنو!غيئفئم

علىواقعةالملامةبأن،وجلعز،اللهحكمالوفتذاتودي

عليهم،اللهأنعمممابعضايقدمونفلايتخلفونالذينالقادرين

923
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الله:سبيلفيالجهادعلىالمخاجينهؤلاءلإعانة

فغيكوئوابآنزفئواآغنياءؤفئمي!ئتاذئوتدثالذينغتىالئيلإئقا!

.391:ابويةأ!يفتفوشهلاقئئقلوبهغغتىاللةؤطبئائخؤايف

!اهؤلاءمننكونأنو)ياكمباللهنعوذ

،والمال،الصحةمنالدنياالحياةهذهفيبهنتمتعماجميع)ن

الخالق،اللههبةهو)نما،الحياةهذهطيباتوكل،والأمن،والبنين

.شيءبكلعليناوالمنعبم،شيءلكل

كريثم!أجروتةتةقيضتاجمقةختئاقر!ئااللةئقرضالذىذاقن)

.(11:الحديدأ

الاسلامشجرةفيطيبةأغصان-والاسلامالايمانإخوة-إنكم

نبادرفهل،اللهرسوللصحابةمباركوامتداد،المباركةالطيبة

بهذافنظفر-علينابهأنعمممابعضهو-حسناقرضااللهفنقرض

ا؟وتعالىسبحانه،بهوعدناالذيالعظيمالفوز

والحضارة..والانسانبة..العقيدةفيهتقحنموقففيإننا

بدونهاوالني..الانسانبهايعتزالنيالقبموكل..والمروءة..

.للانسانقيمةولاللانسانيةمعنىهناكيكونلن

قلإهإن):لاسلامافرائضمنواحدة.هيلأمةاوحدةكانتواذا

.29،:الأنحاهأ!فاغبذونزبكغؤآناؤاجذةأفةأقنكغ

بامريهتملمأمنأنيملمناوسلمعليهالله!لىاللهرسولف!ن

ونعاطفهمتوادهمفيالمؤمنينأمثللأن.،منهمفليسالمسلمين

سائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاالواحدالجسدمثلوتراحمهم

024
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احمد.لامامواوصلمالبخاريرواه،والحمىبالسهرالجسد

ثروطهوتحيقالنصرأسبابتقديمالىمدعووننحن..فقط

..العظامالمجاهدينمنلأسلافناخلفخير-بحق-لنكون..

عليهمحمدامةالىلاتسابباجديريننكون..ذلككلوقبل

عزيز.لقوىاللهان،ينصرهمناللهولينصرنوالسلامالصلاة

241
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المحتوياتثهر!ه

....الغزاليمحمدللثبخنقديم

.................نمهبد

..........:الأولالفصل-

..........والبلقنةالبلقان

...البلقادفيالصراعخلفيات

......الماساةصانع..نيتو

.......البلقانمنطقةخريطة

...........الثانىالفصل-

الأفنعة.وسفوطللأسلامالعداء

الأمىبين..والبوسنةالأندل!

..........متجددةصليية

...........الأقنحةسفر!

........:..الثالتالفصل-

.ا!الدوليةالثرعةعلىسلام

البوسنةفيالمنحدةالاممفوات

...........الرابعالفصل-

....البوسنةفيوالمأساةأوربا
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.....إعلاناتمجردلانساناحقوق

........!افيينافيالانسانحقوق

............أ!بالكلابالرفق

...............الطفلحفوق.

...الانسانحقوقمنظماتشهادات

..........الفضولحلف

..............الادسالفصل-

.........الحربمجرميمحاكمة

بالاغنصابالدوليالقانونسيعترتهل

التعذيبومراكزالجماعيةالمقابرمئات

.حربكجريمة

....للمسلمبن

....................السابعالفصل-

..........00.1واليوما،سسبينسراييفو،.

....000001والدمارالحصارأيام..شراييفو

...................*الثامنالفمل-

والفكر.الئفافةضدالصربيرثكبهاجريقةاكير

.ألصربدمرهاالتيالعلميةوالمعاهدآلمساجد

....................التاععالفصل-

............معتصماهوا.-.وا.اإسلاما"

:............العاروأطفالالإنجهاض.

...0000000000000000000001الخاتمة

.......،............النخ!ويا!فهرتش

59

79

3101
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أ99
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السلسللاهذهصدومق

-23

-27

----الفاتحةرةسوفيتاملات

ومطالبه-مراتبهالاسلامفيالجهاد

---المستشرقينكتاباتفيالرسول

الفاتحالاسلام

الفكريالغزومقاومةوسانل

القرآنليالنبويةالسيرة

------ميةالاسلاللدعوةالتخطيط

رالاسلاميةالعصوفيرماوتطوالكتابةصناعة

----الحجفيالشاملةالتوعية

-----د5وتطوآلاقهالاسلاميالفقه

ء---.--الكريمالقرآنفينفسيةلمحات

-----الأباطيلمواجهةفيالسنة

-------اللطرةعلىمولود

------الاسلامليرالمسجددو

الكريم-القرآنردختا

-رالاسلاموصدالجاهليةفيهـلةالاداالبيحه

------------الاسلامفيالمراةحفوق

-----(11آياته(حكمتكتابالكريمالقرآق

-رها-ومصاداحكامها:العراءات

-----الاسلاميةالشريعةفيالمعاملات

وأحكامهافلسفتها:كاةالز

-رالعلوموتصوالقرآنبينالانسانحقيقة

واسترالياآسيافيالمسلمةالأقليات

نظروجهةوالمستشرقونالاستشراق

الهدامةوالحركاتالاسلام

--الاسلامظلليالنشءتربية

الاسلاميالاقتصادومنهجمفهوم

--------اللهوحي

---القرأنفيوواجباتهالانسانحقوق

الطبيعية-العلومتعليمفيالاسلاميالمنهج

----121آياتهاحكمتكتابالقرآن

جودةباحسن.د

جمالمحمداحمد10

ناحمدنذير.ا
مرنسحسين.د

مرزوقىمحمدحساند.
مرروقالصبورعبد.د

جريمشةعليمحمد.د

دراجالسيداحمد.د

بوقساللهعبد.أ

محمدعبا!احسند.

الهاشميالحمبدمحمدعبدد.

حكيمطاهرمحمدا.

حسوناحمدحسين.ا
مخنارعليمحمد.ا

محيسنسالممحمدد.

لر!ليمحمودمحمدا.

عليليالصادقىمحمد.د

جمالامحمداحمد10

اسماعبلمحمدشعباند.

السعيدالستارعبد.د

العماريمحمدعلي.د

العجميالبزيدابو.د

بكرالمجيدعبدسي!.ا

لذانمحمدعدنان.د

حمودةالحميدعبدمعالي

عمار6محمودمحمدد.

اللنجريشوقيمحمدد.

عترالدي!نضياءحسن.د

عابدينالرحمنعبداحمدحسن.ا

القصارعمرمحمد.ا

جمالمحمداحمد10
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-32

-36

-37

-38

-47

-5

ومنهجعقيدةالاسلامفيالدعوة

الاسلاميالمجتمعفيالاعلام

وسطمنهجالدينيالالنزام

--الاسلاميالمنهجفيالنفسيةالتربية

-------الدوليةوالعلاقاتمالاسلا

--رلةالحضاونضتتاالاسلاميةالعسكرية

--ومقاصدماالاسلامفيالأخوةمعاني

الحديت-علدممختصرفيالحديثالنهج

للمسلمينالاقتصاديالتراثمن

-الاسلامفيالاقتصاديةالمفاهيم

--افريقيافيالمسلمةالأقليات

-------ددبااوفيالمسلمةالأقليات

الأمريكتينفيالمسلمةالأقليات

--النصرالىالطريق

-------حقدعوةالاسلام

---الكونيةاللهآياتفيوالنظرالاسلام

مفترياتلحض

-فطانفيالمجاهدون

الانسانخلقمعجزة

الاسلامية-رالعقيدة)طافيالقيادةمفهوم

ركسي-والماال!ربياللكرعنالاسلامهـبهيخنلدما

-----والتزامسلوكرىالشو

والسفةالكتآبضوءفيالصبر

------الأمةقحصينالىسخل
---31(اياتهاحكمتكتابالقران

خطيبأ-تكونكيف

المسلمينبغيرالزواج

القوأنقصصفينظرات

النحدياتمويجهةفيمعأوالاسلامالعربياللسان

الحديثوالعلمأدمعلمبين

الانسانوحقوقميالاسلاالمعهتمع

---121للمسلمينالاقتصاديالتراثمن

والحهادالقوكلحولمفاميمتصحيح

--111لسلمتوكيفلماذا

----وشريعةعقيدةايادياناصلح

الطوبلررقالسيدد.

الواحدعبدحامد.ا

حبن!حسنالرحمنعبدالشغ

الشرقاويحسن.د

عاليفيالصالقمحمد.د

محلوظلدبناجمالمحمدالرفىاللواء

بابسمحمدمحمود.د

نصرمحمدعليد.
العوضيرفعتمحمدد.

خضرالرحمنعبدالعلبمعبدد.

بثرالمجيدعبدسيد.ا

بكرالمجيدعبدسيد.ا

بثرالمجيدعبدسيد.ا

هفوداللهعبدمحمد.ا

الطوبلررقالسيد.د

الشرثاوجمااللهعبدمحمد.د

زهرانبالوهامحبدلبدراويا.ل
شهابضياءمحمد.ا

علمانالرحمنعبدنبيه.د

مرسيالحمبدعبدسبدد.

الجنديانور10

بابلليمحمدمحمودد.
قدعقعمراسماء10
الخراطمحمداحمدد.
جمالامحمداحمد10

خلفالرحمنعبدالشيخ

خالدحسنالشيخ
العالعبدلطبمحمدا.
الطويلرزقالسيدد.

ال!ريال!بنشهابمحمدا.

عليليلقلصاامحمد.د

العوضيرفعتد.
حبنكةحسنالرحمنعبدالشغ

اللهعبدسامياحمدالشهبد

عطارالففورعبد.ا
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.-068

-*9

-71

-73

76؟

-77

-78

-81

-83

-85

-86"

-087

-88

-98

الاسلاميوالتسامحالعدل

ص-141آياتهاحكمتكتابلقرآنا

---ميةالإسلا!الحقوقلحرياتا

----والنفسوالعقلالروحلانسانا

--النبديةالسفةمن،يعينالجمهوموكص

------وغزو-الفضاء-لإسلاما

--------ترآنيةتاملات

--الأممسرطانالماسونية

والاسلامالجاهليةبينالراة

ء----------السلامعليهألىماستخلاف

--121القرآنقصصفينظرات

---121أسلمتوبميفلماذا

--لأبنائناالقرآنزسنذكيف

---!لهخوتامسقولية..ة!الدعالدعوةا

-----------الخلقبداكيف

--------الدعوةطريقعلىخطوات

------نظرتينبينالمسلمةالمرأة

الإسلامفيالاجتماعيةالممادىء

الاسلامعلىالصليبياالصد!يونيالتامر

المتق!ابلةلضوقا

----لانساناعلىالقرأقحديثهمن

-والدعاةالدعوةطريقفيالقرآنر!ننو

---لاسلاماحربفيجديداسلوب

----------الاسلامفيالقضاء

-----فلطسينفيالباطلدولة

النسل-وتحديدالغذاءلمشكلةرالاسلاميالمنظو

الشرقية-تركستانليالصينيالتهجير

لاسلامافىالعملوقيمةالفطرة

خيرأبالشبابأوضيكم

-----النسياندواثرفننالمسلموق

---ميالإسلاالإعلامخصائصمغ

-----"الاسلامفيالاقتصا!يةالمرية

/-الكريمالقرآد!فيالتصويرجماليا:من

يهالرسولاسيرةمغمواقف

روالانتشارالانحسابينالعربياللسان

المخزنجياحمد10

جمالصحمدأحمد10

المنجليعبدحنفيرجاءمحمدا

عثمانالرحمنعبدنبيه.د

بشيرشوقي.د

سؤيدمحمدالشيخ
كركرالدينعصمةد.

اللهعبداحمدإسلامابو10

محمدصادقسعد.أ

مخمدنصرد.علي

العالعبدقطبمحمد.ا

اللهعبدساميأحمدالشهيد

وزانمحمدسراج.أ

الندويالحسنابوالشيخ

العرباويعيسى.أ

جمالامحمداحمد10

جمالمحمدصالح.ا

المنجليعبدحنفيلجاءمحمدا.

عليانحمدابراهيم.د

سعيدمحمدللهاعبد.د

العماريحسنمحمدعليد.

سمابوالحسينمحمد.ا

الزهرانيعايضجمعان.ا

العيضيمحمدسليمان.أ

سويدمحمدالقاضيالشحغ

جابرالمنعمعبدحلميد.

رحمثياللهرحمة.ا

الكاليعبدالالناععبداسماعيلى10

جمالامحمداحمد10

محمدبكرأبولسماء.ا

يوسفرمضانخيرمحمد.ا

بابلليمحمدمحمود.د

العالعبدقطبمحمدا.

الأمينمحمد.ا

خلافحسنينمحمدالشيخ
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--لإسلامارحولأخطا-201

الجماعةصلاة-301

والقرآنالمسقشرقون-401

الشيوعبةسقوطبعدالاسلاماصستقبلا،-"5

--البديلهوالاسلامي.الاقتصادبا60

-الفراغدقتقضاهنحوالمسلمالشبابرشادواتوجيه-!!7

والدنيا---الدينعلىرهامضاراتالمخدا.-80

-----!-!الرسولسيرةظلالفي-!.9

المنكر-عنوالنهيبالمعروفالأمرأهميةإ.-ا.

----والتحريمالاباحةبينالمراةزينة-111

----لأبنائنانرغبهاكيفالاسلاميةالعتربية-21،1

----الأففانيللجهادالعصري،لنموذج-1)3

شجونذوحديثالمسلمون-.ا41

الكريلا.القرآنخلالمنالمجتمعفيوأثرهالترفا-511

--والتحديات!بخالنا..رمابوفيالمسلمون:6101

--المسلمالشبابعلىوالاستشراقآثارالتبشير-!17

-------الاسلامهياللباس-181

-----الاسلامفيالماليالنظاماسسا.-91

121والقرأنالمستشرقون-.ا02

موالحلالاسلام-ا12

----القرآنتصصفيفظزاتة2جا2

الاسلاميالفكرحصادمن-231

---.-الم!لأميةخواطر-421

--راتالمخدومكافحةالاسلاما.-52

.------نبولةسوبويهلدحاد-)6.2

المستقبلوآفاقالماضيتجربةبينالمسلمالشباب.:ا27

------الاسلامي،دباسماتمنا.-؟8

---الأولاالجزء1الدعوةطريقعلىخطوات-؟!9

الثانياالجزهأالدعوةطريقعلىخطواتة013

-----تنسىلاقضيةالبابري3.!-.المسجدا

النبوةرسةمدفي!سالقدول32%

الحديثالاتصالصرسائلالاسلامياثكلام-133

-----الاسلاملمجدوالعملالعلمتصخير-134

----------عبةالبامنهاج-531

-------الصينجنوبفي-361

عزوزعقيلهاشمالسيد

سعبدمحمداللهعبد.د

لعالاعبدسالمسماعيلا.د

!نليانورا10

دنبااحمدشوالي.د

منصول)حمدالمجبدعبد.ا

الخصببياسين.د

المخزنجيأحمد10

المطلبعبدكمالمحمدمحمود.ا

خفاجىعليمحمدحيا؟.د

!زانالعزيزعطمحمدسراج.د

سيافالرسولليعبدأ.

جمالمحمداحمد10

العماراللهعبدناصر.ا

لايزاللمحليج!نللن19سلأمنولىا

لميمةلمثولياجابر.د

المهديمحملىبناحمد10
اللبثابومحمد.ا

العالعبل!سالماكساعيل.د

سويدمحمد.ا

العالاعبدتطبمحمد.ا

سالمالدبنمحيمحمد.د

الزهرانيمحمدساري.ا

الثاليعبدالنلاح!بداسما!بل10

لشهريادعراابولحصا.ا

عوبسالحليمعبد.د

الواحدعبدمصطالى،د

لاجمامحمدأحمد10

جمالمحمداحمد10

الدينعزالباسطعبد.ا

الوزانالعزبزعبدسراجد.

عبلاسمابراهيما.1

باجوةمحمدحسند.

ابوزيد2احمد10

العبوديصرنابنمحمدلشيخا

http://www.al-maktabeh.com



37

38

93

47

52

53

ا-

ا-

ا-

ا-

ا-

ا-

ا-

ا-

-154

ا-

ا-

ا-

ا-

رنةمقادراسةوالبينةالتنمية

والفضل-العدلشريعةميةالإسلاالشريعة

.تلأيديولوجيااسقوط

-------الاسلامفيالطفل

---عليهاالناسفطرالتياللهفطرةالتوحيد

------الاسلاميرالطبمنلمحات

-------ألبانيافيوالمسلمونالاسلام

---(اللهرحمه)جمالصحمداحمد

--الألبيةالرواياتفيلاسلاماعلىالهجوم

-(الئانية)الطبعةالجديدالمالمي!النظامالاسلام

--الكريمالقرآنفيالتصويرجصالياتمن

الاسلاميللعالمالاستهلاكيالواقع

----والمراةالماسونية

----------الاسلامعظمةمنجوافب

---------المسلمةالأسرة

-----لأولىاالقوقازحرب

القرآنضؤفيالاستهلاكيةالمفاهيم

-.----الثانيالجزء-النبويةوالسنة

وجهادممالشاشانهـلةجمهوفيالمسلممن

الروسيالغزومقاوصةفي

الاسلاميالعالمضميرنيالقدس

الاسلامية-الوحدةالىالطريق

القدسلمدينةالدوليالقانونيالمركز

--الشرائعاصحاببينرالنافعالحوا

رالبينةالانسان

العالميةالفقافةفيوأثرهالاسلام

له؟اعددناماذا..الموت

تحريمه-وحكمةمسلمبغيرالمسملةزواج

الحضابالاسلامعطاء

-الاسلامفيالمواتراضيالأاحياء

(مختارة)خطبالجمعةيوماممية

شياأحمدشوقي.د

بابسمحمدمحمو.د

الجنديانور10

الشرقاويمحمود.ا

عليبنعبدالص!يلبن!ثحي.ا

خلاجىعليمحمدحياة.د

بونسمحمدالسبد.د

الئثابامساننةمنمجموعة

ابوزبداحمد10

الرلاعياحمدحامد.د

المالاعبدقطبمحمدا.

الرمانيمحمدبنريدا.

الزهوانيعايضبنجمعان.ا

لكمياعبدللثاعاعبدعيلالسا10

باجولةمحمدحسند.

الشيمل!انيموسىد.احمد

الرمانيمحمدبنزيد.ا

بونسمحمدالسيد.د

الباحيئمنمجموعةاعداد

الباحلينمنمجموعةاعداد

عبدالسلامجعلر.د

الحورانيالرحمنعبد.د

ندينابوراضيعلي.ا

الشرلاويمحمود.ا

خثمميماحمداللهعبدا.

بابلليمحمدمحمود.د

الجنديانور10

عرس!يمانزيدابوعاطف.ا

الأهدلسليمانبنمحمد.ا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ا-الكتاب
مقوثائقيأعددأأصدرتقدالرابطةكانت

لهتعرضوماالبوسنةأحداثعقالشهريةمجلتها

الصرببهاقاموفواجعمآسىمقالمسلمالشعب

الماضية.السنواتخلالمعاوالكروات

محرمشهرومقأ!414عامالعددصدروقد

فىالمسلمينعلى)المؤامرةبعنواقوكاقوصفر

جانبآتوضحوحقاثقاحصائياتتضمق(البوسنة

فيالمسلموقلهايتعرضكاقالتىالشرسةا!ربمقأ

..والهرسكالبوسنة

سلسلةمقالبوسنةعقالعددهذايصدرواليوم

بالارقامأيضاموثقآالمثهـهريةا!قدعوةكتاب

عقالغربرجالمقعددبهاعتر!وماوالنت!واهد

سكاقلهتعرضالذىووحشيتهالعدواقمدى

اقترفواالذينبخاصةالصربقبلمقالبوسنة

مماوالرجالوالاطفالالتساءحقفىوحشيةجرائم

الصربعدوانشملالمعاصربلالخربجبينلهيند!ط

والمكتباتواثساجدالاسلاميةالمآثرأيضا!والكروات

عرفتهماكلفاقتهمجيةفيوالثقافةالعلمودو!

حزئم.منالقديمتاريخهافىالمشريةا
ا.

والغربالمتحضرةأوروبابشهادةذلكحدث

فكرةالعرب!القارىءيعطىالكتابهذاولعلالمتمدق

خلالهمقيستطيعالبوسنةلشعبحدثعماأوضح

ومساعدةمناصرةمقعليهيترتبمايحددأن

ولدأنهدتبهكلمضطهدوشعبمسلملبلديقد!ا

ودو!والمآذقالمساجدأرضهعلىوارتفعت..مسلما!

والتقافة.العلم

الوكيل.ونعماللهوحسبنا

حافظمحمودمحمد

155لاا2424931ءملىز

http://www.al-maktabeh.com
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